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St Georges olarak, tüm çocukların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları fırsatlara sahip
olmalarını sağlamaya kararlıyız. Okula düzenli devam, bunu başarmadaki en büyük faktörlerden biridir.
Okul, çocuğunuza şunları yapma fırsatı verir:öğrenme

● Yeni şeylerve birçok beceri geliştirme;
● Potansiyeli elde edin ve özlemleri yerine getirin;
● güven ve benlik saygısını artırmak;
● Bir sürü arkadaş edinin, sosyal becerilerinizi geliştirin ve dahil olduğunuzu hissedin.

Bir çocuk çok fazla okulu kaçırırsa, muhtemelen:-
● Okul çalışmalarını sürdürmekte sorun yaşar ve kötü test sonuçları alır;
● Öğrenmeye olan ilginizi kaybetmek ve okuldan daha fazla hoşlanmamak;
● Arkadaşlık gruplarında yerlerini kaybederler ve akranlarından soyutlanırlar.

Okula devam için ulusal beklenti %96'dır ve araştırmalar, devamsızlığı çok düşük olan çocukların, iyi devam
eden akranları kadar başarılı olamadıklarını göstermektedir. Öğrenci başına ortalama 7,5 günden daha az
devamsızlık olan okullarda, %87,5'i Temel Aşama 2'de yaşa bağlı beklentiye ulaşır. Ortalama devamsızlığın
15 günden fazla olduğu durumlarda, sadece %62,1'i yaşa bağlı beklentiye ulaşır.

%90 Devam %90'lık
bir devam kaydı iyi görünebilir, ancak bir çocuk zamanın yalnızca %90'ında okula gidiyorsa, bu her hafta
yarım gün okula gitmemeye eşdeğerdir - tüm bir okul yılı boyunca çocuğunuz dört haftayı kaçırır (20 gün)
dersler. Çocuğunuzun okulda olduğu süre boyunca %90 devam sağlansaydı, çocuğunuz tüm bir okul yılını
kaçırırdı!

%80 Devam %
80 katılım kabul edilebilir görünse de, bir çocuk zamanın yalnızca %80'inde okula gidiyorsa, bu her hafta bir
gün kaçırmaya eşdeğerdir - tüm bir okul yılı boyunca çocuğunuz sekiz hafta (40 gün) dersten mahrum kalır.
dersler.

Sürekli devamsızlık Devamsızlığı
%90'ın altına düşen bir çocuk, devamsızlığının sebebi ne olursa olsun sürekli devamsızlık olarak
sınıflandırılır. Okul, endişelerini paylaşmak için ailelerle mektup yoluyla iletişime geçecektir; gelişme
olmazsa ailelerden Michelle Mitchell (Devam Memuru) ve Julie Craven (Duygusal İyilik Uygulayıcısı) ile
konuyu görüşmek üzere bir toplantıya katılmaları istenecektir. Hala bir gelişme olmazsa, Louise Oddy
(Başöğretmen) ile bir toplantı düzenlenecektir.

Çocuğunuzun yokluğunda
Kanunen, okullar devamsızlıklarını ve verilen sebepleri kayıt altına almalıdır. Devamsızlıklar iki ana
kategoriye ayrılır: yetkili ve yetkisiz. Sadece okul devamsızlık için izin verebilir. Çocuğunuz okula
gitmediğinde şunları yapmalısınız:geçmeli

● Devamsızlığın ilk gününde okulla iletişimeve okula dönüş tarihini bildirmelisiniz. Devamsızlık
bildirimi alınmazsa, devamsızlık yetkisiz olarak kaydedilecektir;

● Mümkünse, örneğin tıbbi randevular gibi, çocuğunuzun gelmeyeceğini okula önceden bildirin.
Çocuğunuzun randevudan önce ve/veya sonra geldiğinden emin olun. Randevu saatinden önce
okula gelmek için zaman yoksa, lütfen ofisi arayın ve okul yemeğine ihtiyaçları olup olmadığını bize
bildirin;

● Mümkünse tıbbi/diş randevularını okul saatleri dışında yapın.

Çocuğunuz kendini iyi hissetmiyorsa
Çocuğunuz biraz kendini iyi hissetmiyorsa yine de okula gelebilir, öğretmenine haber verin, biz de onları
yakından izleyelim. Çocuğunuzun artık okulda kalabilecek kadar iyi olmadığını hissedersek sizinle hemen
iletişime geçeceğiz. Ayrıca okul günlerinde çocuklara ilaç vermeyi de ayarlayabiliriz; lütfen ofisten bir onay
formu isteyin.



Çocuğunuz katılmak için yeterince iyi değilse (COVID semptomları, kusma ve/veya ishal) lütfen ilk gün ofise
başvurun. Çocuğunuz beklenen tarihte geri dönmezse, lütfen bizi bilgilendirmek için okul ofisi ile iletişime
geçin.

Bir çocuk hasta olduğunda, bunlar “yetkili devamsızlık” olarak bilinir. Ancak hastalık nedeniyle mükerrer
devamsızlıklar Okul Hemşiresine havale edilebilir ve/veya velilerden hastalığın bir doktor tarafından
desteklendiğini gösteren reçete, randevu kartı vb. tıbbi kanıt istenebilir. Okulun, çocuğunuzun okula
devamını etkileyebilecek sağlıkla ilgili her türlü konuyu anlaması da yararlı olacaktır. Ebeveynler, düzenli
devamsızlıklarını tıbbi kanıtlarla gerekçelendiremezlerse, devamsızlıklar da izinsiz olarak kaydedilecek ve
Eğitim Refah Ofisine sevkle sonuçlanabilir.

Devamsızlık ve Kanun
Bir çocuğun okula düzenli olarak devam etmemesi ve devamsızlığın izinsiz olarak sınıflandırılması (okulun
izin veremediği veya izin vermediği) durumunda veliler/bakıcılar kanunen bir suç işlemiş olurlar.
Tekrarlanan izinsiz devamsızlıkların olduğu ve ailelerin durumu iyileştirmek için okulla çalışmadığı
durumlarda, yasal işlem başlatılabilir ve ailelere para cezası verilebilir.
Yetkisiz devamsızlık örnekleri şunlardır:

● Teslimatı beklemek;
● alışverişe gitmek veya saçını kestirmek;
● Bir aile günü için dışarı çıkmak;
● Çocuğunuzun doğum günü olduğu için;
● Geç bir geceden sonra uyumak;
● Onaylanmamış tatiller;
● Devamsızlık için herhangi bir açıklamanın olmadığı veya devamsızlığın açıklamasının veya nedeninin

yetersiz olduğu durumlarda.

Okul, okul zamanında tatillere izin vermez. Aileler, dönem içinde tatil yaptıkları için öğrenci başına, ebeveyn
başına haftalık 60 £ para cezasına çarptırılabilir ve ödeme yapmamaları için ek cezalar verilebilir. İstisnai bir
durumunuz olduğunu düşünüyorsanız, herhangi bir düzenleme yapmadan veya herhangi bir devamsızlık
yapmadan önce lütfen Michelle Mitchell veya Louise Oddy ile konuşun. Talepler duruma göre
değerlendirilecektir.

Okula geç gelmek
Bir çocuğun okula geç gelmesi, çocuğunuz, öğretmeni ve sınıftaki diğer çocuklar için çok rahatsız edici
olabilir. Düzenli gecikme, okuma yazma veya matematik derslerinin hayati kısımlarını kaçırdıkları için
çocuğun öğrenmesi üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Çocuğunuz okula geç gelirse, kayıtta mevcut
olarak işaretlenebilmesi ve geç kalma nedeninin belirtilmesi için okul ofisine gelmelidir.

● Her gün 5 dakika geç kalma = Yılda 3 gün okul kaybıYılda
● Her gün 10 dakika geç kalma =6,5 gün okul kaybı
● Her gün 15 dakika geç kalma = Yılda 10 gün okul kaybı
● Her gün 20 dakika geç kalma = 13 gün okul kaybı bir yılyılda
● her gün 30 dakika geç kalma =19 gün okul kaybı

Çocuğunuzu desteklemekedinin
Ebeveynler ve bakıcılar, çocuklarının okula düzenli ve dakik gitmelerini desteklemek için çok şey
yapabilirler:

● Okula zamanında gelme konusunda iyi alışkanlıklar;
● Herhangi bir hastalık veya devamsızlık durumunda ilk gün okulu bilgilendirin;
● Çocuğunuzun okulu yalnızca gerçek nedenlerle kaçırmasını sağlayın;
● Dönem içinde aile tatilleri rezervasyonu yapmaktan kaçının;
● Ebeveynlerin akşamlarına ve diğer okul etkinliklerine katılın;
● Çocuklarının okuldan eve getirdikleri tüm mektupları okuyun ve web sitesindeki haber bültenini

kontrol edin;



● Karşılaşabileceğiniz zorluklar hakkında okulla konuşun.

Okul olarak edeceğiz:
● Açıklanamayan devamsızlıkları en kısa sürede telefon, mesaj ve mektupla takip. Sizinle iletişime

geçemezsek bir ev ziyareti yapabiliriz;
● İyi katılımı takdir edin ve ödüllendirin;
● Çocuğunuzun okula devam oranını yıllık okul raporunda yayınlayın;
● Çocuğunuzun okula devamıyla ilgili endişelerimiz varsa size bildirin ve okulun bunu iyileştirmede

sizi nasıl destekleyebileceğini tartışın;
● Her çocuğun yasal olarak eğitim görme hakkı vardır, bu nedenle endişelerimiz devam ederse ve

sorunlar çözülmezse, para cezası gibi daha ileri işlemleri düşünmemiz gerekecek.

Çocuğunuzu düzenli olarak okula göndermekte zorluk çekiyorsanız veya sağlıkla ilgili herhangi bir konuyu
görüşmek istiyorsanız, sunabileceğimiz her türlü desteği görüşmekten memnuniyet duyacak olan Michelle
Mitchell ile iletişime geçin.

COVID-19
Çocuklar, mevcut COVID-19 semptomlarından herhangi birine sahiplerse okula gitmemelidir:

● yüksek ateş - bu, göğsünüze veya sırtınıza dokunduğunuzda sıcak hissettiğiniz anlamına gelir

(ateşinizi ölçmenize gerek yoktur)

● yeni, sürekli öksürük – bu, bir saatten uzun süren çok öksürük veya 24 saat içinde 3 veya daha fazla

öksürük nöbeti (genellikle öksürüğünüz varsa, normalden daha kötü olabilir)

● koku veya tat alma duyunuzda kayıp veya değişiklik anlamına gelir – bu hiçbir şey koklayamadığınızı

veya tadamadığınızı veya herhangi bir şeyin normalden farklı koktuğunu veya tadına

bakamadığınızı fark ettiğiniz anlamına gelir

. PCR testi, işlenmek üzere laboratuvara gönderilen testtir vetesttir gereken belirtileriniz varsa kullanmanız.

Bir çocuk okulda bu semptomlardan herhangi birini yaşamaya başlarsa, onu ve kardeşlerini derhal izole
edeceğiz ve onları almanız için sizi arayacağız. Yukarıda verilen tavsiyelere uymanızı isteyeceğiz.

Testleri negatif çıkarsa hemen okula dönebilirler. Test pozitif ise en az 5 gün izole edilmelidir. İzolasyonun 5.
gününde sabahları yanal akış testi yapın. Bu negatifse, testi 24 saat sonra tekrarlayın; ikinci test negatif
çıkarsa, ateşleri olmadığı sürece hemen okula dönebilirler. Negatif yanal akış testleri ile art arda iki gün
geçirene veya tam 10 günlük izolasyonu tamamlayana kadar izolasyona devam etmelidirler. Ateşleri varsa
tecrit etmeye devam etmeleri gerekir.

Okul her zaman en son DfE ve Public Health England tavsiyelerine uyacağı için bu tavsiye değişebilir.

COVID-19 protokollerimizle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bunları size açıklamaktan memnuniyet
duyacak olan Michelle Mitchell ile iletişime geçin.


