Akademijos planas
Mūsų darbuotojai ir vadovai jus sveikina šioje pripažintoje daugiakultūrinėje akademijoje.
Tikiu, kad vaikai turi tik vieną galimybę sėkmingai pasirodyti mokykloje, tad visa mano kaip „TVI“
direktoriaus energija pastaruosius 8 metus buvo skirta šiam tikslui: sudaryti mūsų vaikams ir jų šeimoms
galimybes kuo geriau pradėti savo gyvenimą bei suteikti geriausią ikimokyklinį ugdymą.
Mums neįtikėtinai gerai sekėsi šie dalykai: pagal pasiekimus „Thames View Infant“ mokykla patenka į 20
proc. geriausių šalies mokyklų, o pastaruosius kelerius metus mes esame reitinguojami kaip daugiausia
pasiekusi mokykla Barkingo ir Dagenhamo rajone, taip pat lenkianti didžiąją daugumą Londono mokyklų.
Švietimo departamentas mus oficialiai paskyrė kaip Nacionalinius išsilavinimo ir specialios pagalbos
mokyklų lyderius.
Švietimo, vaikų tarnybų ir įgūdžių standartų valdyba (angl. Ofsted) mus du kartus įvertino „išskirtiniais“
(2009 ir 2014 metais). Mes tikime, kad ir toliau išlaikysime šį standartą.
Mano darbuotojai ir aš esame pasiryžę tai padaryti tinkamai jūsų ir jūsų šeimos atžvilgiu. Būkite tikri, kad
mes dėsime visas pastangas, kad jūsų vaikui suteiktume pačią geriausią mokymosi patirtį bei pasiūlysime
pavyzdines paslaugas savo klientams bei paramą šeimai.
Pridedame svarbios bei jums naudingos informacijos santrauką.
Kartu su jūsų vertinga parama bei kruopščiu auklėjimu, jūsų vaikas išeis iš mūsų mokyklos išskirtinai gerai
paruoštas kitam išsilavinimo etapui: didžiais Britanijos piliečiais - galingais, pasitikinčiais, ateities lyderiais,
užjaučiančiais, gebančiais išreikšti ir pagrįsti savo nuomonę, tolerantiškais, raštingais bei mokančiais
skaičiuoti.
Paul Jordan,
Direktorius

Mūsų etosas
„Thames View Infants“ mokykloje mes stengiamės sukurti rūpestingą, linksmą bei
paramą teikiančią bendruomenę, kurioje kiekvienas vaikas ir jų šeima tikrai rūpėtų.

Mes suteikiame mokymosi aplinką, kurioje kiekvienas realizuoja savo potencialą
nepaisant to, nuo ko pradėjo.

Mes mokome vaikus gerbti, priimti ir vertinti savo klasės draugus bei suaugusiuosius
mūsų daugiakultūrinėje mokyklos bendruomenėje bei gyvenime už mokyklos ribų
rodydami pavyzdį.
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LITHUANIAN

Norime, kad vaikai mėgautųsi mokykloje praleistu laiku, todėl sukūrėme jiems
saugią bei patogią aplinką, kurioje jie jaustų rūpestį, būtų vertinami, taip
skatindami vaikų savarankiškumą, pasitikėjimą bei gebėjimą patiems priimti
sprendimus.

Mūsų tikslas – kad mūsų mokyklos bendruomenė būtų svetinga ir draugiška bei
manome, jog svarbu, kad tėvai ir mokytojai dirbtų išvien, kad padėtų savo
vaikams.

Kadangi mes norime, kad šeimos pasiimtų viską, ką mes galime suteikti, mes
teikiame įvairias paslaugas, kurios viršija mokyklos galimybes bei dienos
mokykloje trukmę.

Taip pat artimai bendradarbiaujame su pagrindiniais specialistais
kaimynystėje, kurie yra mūsų partneriai, ir didžiuojamės savo ryšiais. Mes
bendradarbiaujame su „Thames View“ pradine mokykla, „Sue Bramley“
vaikų centru, „Chestnuts“ darželiu, „Thames View“ medicinos centru,
„Sparrows“ darželiu (buvęs „Christchurch“), Socialinio darbo tarnyba,
kaimyninėmis mokyklomis bei švietimo ir paramos tarnybomis Londono
miesto Barkingo ir Dagenhamo rajone.
Kartu mes šeimoms siūlome labai veiksmingą
paramos tinklą bei visapusiškai „suvienytas“
paslaugas.

Pamokų laikas
Darželis
Ikimokyklinė
grupė
1 ir 2 klasė

3-4 metai

Nuo 8.45 iki 11.45 val. ir nuo 12.30 iki 15.30 val.

4-5 metai

Nuo 8.55 iki 11.45 val. ir nuo 13.00 iki 15.15 val.

5-6 metai
6-7 metai

Nuo 8.55 iki 12.15 val. ir nuo 13.15 iki 15.15 val.

Pasistenkite, kad jūsų vaikas atvyktų laiku. Kiekvienoje klasėje diena
prasideda nuo raštingumo ar skaičiavimo veiklos, tad jūsų vaikas gali
praleisti svarbius dalykus, jei vėluos.

Pasistenkite atvykti 5 minutėmis anksčiau prieš prasidedant pamokoms, nes
nenorėsite laukti per ilgai, ypač kai dienos būna šaltos ir drėgnos.
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Čia veikia Pusryčių klubas dirbančių tėvelių vaikams, kurie lanko KS1, kuris
dirba nuo 8.00 val. ir čia patekti galima iki 8.20 val. Vaikus prižiūri mokyklos
darbuotojai. Už tai imamas nedidelis mokestis. Ankstyvas rytas tinka ne
visiems vaikams, tad jei norėtumėte, kad jūsų vaikas lankytų Pusryčių klubą,
atvykite pasikalbėti su mano pavaduotoja Claire Smith.

Jei vėluojate, nelaikykite vaiko namuose visą dieną – geriau vaikas ateitų
pavėlavęs, nei išvis neateitų. Atvykus į mokyklą, turite pasirodyti darbuotojams,
kad jūsų vaiko atvykimas būtų užregistruotas bei užsakyti pietūs.

Mokyklos iniciatyva
Kaip prailgintos dienos mokykla mes siūlome vaikams įvairius
vakarinių užsiėmimų būrelius, kuriuos vaikai lanko nemokamai. Tai
yra futbolininkų įgūdžių treniruotės, šokių būrelis ir kompiuterinis
raštingumas. Dar kartą primenu, prailgintos dienos užsiėmimai tinka
ne visiems vaikams, tačiau mes stengiamės prisitaikyti prie kiekvieno
norų, kai renkame būrelius pagal pageidavimus.
Čia taip pat dirba Paramos tėvams patarėjas, kuris organizuoja įvairius
užsiėmimus tėvams, taip pat gali padėti susidūrus su kasdienėmis
problemomis. Ateikite ir pasidalinkite savo rūpesčiais, kol jie netapo
problemomis.
Visi vaikai, kurie lanko 2 klasę, gali pasiskolinti „iPad“ ar
pasinaudoti mūsų išsipirkimo sistema. Mes turime daug IKT
priemonių ir šioje paslaugų teikimo srityje esame laimėję
daugybę apdovanojimų. Vaikai mokykloje reguliariai naudojasi
nešiojamaisiais kompiuteriais, „iPad“, „Android“, „Wiis/Xbox“
bei kitomis sutartomis technologijomis.

Mūsų technikos skyriaus vadovas atsakys į visus su kompiuteriais
susijusius klausimus, kurie iškyla dėl naudojimosi kompiuteriu
namuose. Ateikite ir pasikalbėkite su juo, o jis pasistengs padėti jums
praktiškai.
Mes tėvus vertiname kaip partnerius, o puikus susikalbėjimas tarp šeimos ir mokyklos yra esminis
dalykas. Yra daugybė būdų, kaip galima palaikyti ryšį su mumis arba sužinoti, kas vyksta:
Pirmiausia jūs galite parsisiųsti mūsų programą. Ši programa jums leis:
 išreikšti savo nuomonę mums
 skaityti mūsų tinklaraštį
 pasitikslinti datas ir renginius
 lankytis mokyklos interneto svetainėje
 susisiekti su mumis po darbo valandų
 užsiprenumeruoti mūsų elektroninį naujienlaiškį (ir visada gauti visus svarbius laiškus!)
3
TVIacademy.org
„Thames View Infants“: nekomercinė organizacija

Registruota Anglijoje: Kompanijos numeris: 08163191

Būstinė: „Thames View Infants“, Bastable Avenue, Barking, Essex IG11 0LG

Mano darbuotojai ir aš naudojamės „Tweet“ kiekvieną dieną: tai – greičiausias ir geriausias būdas
sužinoti, kas vyksta mokykloje. Prisijunkite prie mūsų „Twitter“ ir sužinokite dar daugiau:
@TVInfants (Paul Jordan, direktorius)
@ClaireTVI (Claire Smith, direktoriaus pavaduotoja)
@Khaled_a_Ali (Khaled Ali, EYFS direktorė)
@TVI_MissCJones (Rosa Corcoran-Jones, direktoriaus padėjėja)
@FiBashirTVI (Fi Bashir, Vaiko ir šeimos pagalbos specialistė)
@TVI_ICTSupport (Simon Mordecai, IKT vadovas)
Peržiūrėkite mūsų „YouTube” kanalą… „Thames View Infants“ TV (TVI TV).
Ten pateikiama daugiau kaip 250 mokytojų vaizdo įrašų bei mūsų geriausi patarimai
mokymuisi!
Visada geriausia susitikti su mūsų mokytojais asmeniškai, ypač, kai kalbama apie mokymąsi. Tačiau
mes suprantame, kad tėvai gali būti labai užimti ir kartais yra sunku surasti laiko pokalbiui. Jei jūs ar
jūsų vaikas turite klausimų dėl namų darbų ar reikėtų patarimo dėl skaitymo namuose, galite parašyti
elektroninį laišką adresu:

HomeworkHelp.TVI@bdcs.org.uk
Mūsų mokytojai pabandys atsakyti į jūsų klausimus arba susitarti dėl susitikimo,
kad galėtų jums padėti jums patogiu laiku.

Mūsų akademijoje mokyklos uniforma yra privaloma. Mokyklos uniforma
padeda sukurti tapatumo jausmą mokykloje bei nustato tinkamos darbo atmosferos toną.
Vaikai vilki mokyklinius marškinėlius, kuriuos galite įsigyti mokyklos raštinėje ir kurie yra 6
ryškių spalvų – sniego baltumo, laimo žalios, saulės geltonumo, karališkos violetinės, ryškios
aviečių ir linksmos turkio. Vaikai gali vilkėti bet kurios spalvos marškinėlius bet kurią dieną,
tačiau jie privalo vilkėti mokyklos marškinėlius. Apgailestaujame, bet vaikams draudžiama
segėti papuošalus mokykloje.
Vaikams tikrai nesveika ateiti į mokyklą,
kai šilta, atvykti per daug apsirengus.
Vaikai mokykloje būna labai aktyvūs,
tad dėl nereikalingų drabužių sluoksnių
(liemenės, antblauzdžių, marškinių ir
megztukų) vaikai perkaista. Taip pat
didėja tikimybė, jog jie gali pamesti
daiktus, kai jie nusirengia, kad
atvėstų. Renkite savo vaikus pagal
orą. O mes padėsime jūsų vaikams likti
sveikiems
(įskaitant
nusirengimą,
apsirengimą, kai per daug karšta ar per
šalta).

Lankomumas
Pagal įstatymus yra reikalaujama, kad vaikai mokyklą lankytų reguliariai ir,
kad jų tėvai ar globėjai tai užtikrintų. Mes neskatiname pamokų
praleidinėjimo, išskyrus ligą.
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Visos šeimos atostogos turi vykti mokyklos atostogų metu, kurios yra skelbiamos.
Mokykla nesuteiks leidimo jokioms atostogoms mokslo metų laikotarpiu. Tėvai, kurie
be leidimo pasiima vaikus atostogauti ar jei vaikai negrįžta nurodytu laiku, rizikuoja:





gauti pranešimą apie nustatytą nuobaudą (baudą) kiekvienam suaugusiam
asmeniui IR už kiekvieną vaiką (net jei kiti vaikai lanko kitas mokyklas);
prarasti vaiko vietą mokykloje;
turės iš naujo registruotis vietos valdžios institucijoje dėl vietos naujoje
mokykloje;
Informacija apie šeimą bus perduota rajono lankomumo biurui.

Tačiau, jei jūsų vaikas nenori eiti į mokyklą, pasikalbėkite su mumis. Tam
gali būti priežastis, tad mes dirbsime kartu, kad išspręstume tokią
problemą.

Reguliarus lankomumas ir tvarkaraščio laikymasis yra labai svarbūs vaiko
sėkmei mokykloje.

Ką daryti, jei vaikas serga?
Jei jūsų vaikas tikrai jaučiasi labai prastai, jis turėtų likti namuose ir sveikti.

Jei taip nutiktų, prašome paskambinti mums (020 8270 4317) ar parašyti
pranešimą (07943 922 655) į mūsų mokyklos raštinę iki 10 val. kiekvieną dieną,
kol vaiko nėra mokykloje ir pranešti, kaip jis jaučiasi. Mes vadovaujamės
vyriausybės rekomendacijomis ligos atveju ir taip pat galime jums padėti.
Mes suteikiame tokią aplinką, kurioje jūsų vaiku yra rūpinamasi ir jam
padedama, tad galime padėti jūsų vaikui sugrįžti į mokyklą įvairiais būdais:
 paduoti vaistų jūsų vaikui (jei užpildysite tam
tikrą formą raštinėje);


atidžiau stebėti jūsų vaiką, kol pasveiks bei
pranešti jums, kaip jis laikosi;



pasikalbėti
su
gydytoju
kaimynystėje
esančiame „Thames View“ medicinos centre;



patiekti kitokį maistą pietų metu (susitarus
specialiai);



bendradarbiauti su jumis ir jūsų vaiku, jei jam
sunku prisitaikyti, arba jums kyla sunkumų
atvedant vaiką į mokyklą kiekvieną rytą;



padėti vaikui pasivyti, ką praleido.
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Kas tai - „geras lankomumas“?
Kadangi nereguliarus vaiko mokyklos lankomumas gali labai pakenkti vaiko
išsilavinimui, vyriausybė visoms mokykloms nustatė mokyklos
lankomumo tikslą – kad mokinių lankomumas per semestrą būtų 95 %.

Tai reiškia, kad per metus vaikai vidutiniškai praleidžia 1 dieną per mėnesį (ar
pusę dienos kas dvi savaites). Mums labai pasisekė, kadangi mūsų mokykloje
vaikai labai retai praleidžia pamokas.
Jau dabar „Thames View Infants“ mokykloje dauguma vaikų lanko mokyklą
kiekvieną dieną ir jų lankomumas yra 100 %.

Kiekvieną semestrą mes apdovanojame šeimas, kurių vaikų lankomumas yra
100 %, ypatinga ir labai populiaria „Gėlių puokšte“.

Mes taip pat įteikiame dviratį vaikui, kuris iki tos dienos per metus padarė
žymią pažangą lankomumo atžvilgiu.

Kaip žinoti, koks yra mano vaiko lankomumas?
Mes bendradarbiaujame su šeimomis ir kaip mokykla nuolat stebime lankomumą. Jūs dažnai jau
žinosite, kad jūsų vaiko lankomumas suprastėjo, kadangi mes jau apie tai būsime kalbėję.

Įprastai, kas dvi savaites, mes oficialiai tikriname visų mūsų mokinių
lankomumą. Kiekvieną semestrą mes parašome kiekvienam iš tėvų, jei jų
vaikų lankomumas suprastėja ir pradeda kelti mūsų susirūpinimą:

 10 0% (niekada nepraleido pamokų)
 97 % (praleido maždaug pusę dienos per mėnesį)





mažiau nei 95 % (praleido pusę dienos per dvi savaites)
mažiau nei 90 % (praleido pusę dienos per savaitę)
mažiau nei 85 % (praleido beveik dieną per savaitę)
mažiau nei 75 % (praleido beveik pusantros dienos per savaitę)

Nors 90 % lankomumas atrodo gana aukšta riba, bet per vaiko ugdymo
karjerą praleisti 10 % gali tapti vieneriais praleistais akademiniais metais.
Apie tai pranešę jums laišku, mes galime dirbti kartu, kad padėtume vaikui
pagerinti jo lankomumą bei tapti sėkmingu mokiniu.
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Koks prasto lankomumo poveikis?
Jei vaikas nelankys mokyklos reguliariai, tai gali labai pakenkti vaiko
išsilavinimui. Pagal statistiką, vaikai, kurių lankomumas yra geresnis nei 90 %,
egzaminus išlaiko geriau, turi didesnę tikimybę vėliau gauti geresnį darbą.

Vaikai, kurių lankomumas yra prastas, nesijaučia įtraukti į mokyklos
gyvenimą, jiems sunkiau sekasi susirasti draugų.

Vaikams vis sunkiau sekasi „pasivyti“, ką praleido, jei jie reguliariai praleidžia
pamokas.

Dažnai tie vaikai, kurie nelanko mokyklos reguliariai, yra laikomi
pažeidžiamiausiais.

Šis akademijos trestas artimai bendradarbiauja su Londono miesto
Barkingo ir Dagenhamo rajono vietos valdžios institucija, kuri patraukia
baudžiamojon atsakomybėn šeimas, neužtikrinančias vaikų reguliaraus
mokyklos lankymo, kadangi tai yra nusižengimas. Tėvai / globėjai gali
būti nubausti bauda, iškviesti į teismą, turi lankyti vaiko auklėjimo
užsiėmimus ar, kai situacija yra labai rimta, net įkalinti.
Mes nenorime, kad taip įvyktų nei vienai „Thames View Infants“
mokyklos mokinio šeimai.

Mūsų mokykla – rūpestinga ir laiminga, laukiančiųjų sąrašas yra labai ilgas;
būtų neteisinga tų šeimų, kurios norėtų vesti savo vaikus į mūsų mokyklą,
bet negali to padaryti, nes ji yra pilna, atžvilgiu.

Priėmimas
Kiekvienoje amžiaus grupėje vietų skaičius yra nustatytas.
„Thames View Infants“ mokykla vadovaujasi priėmimo tvarka, kurią nustatė
Londono miesto Barkingo ir Dagenhamo rajonas.
Jei mokykloje nepateikta daugiau prašymų dėl priėmimo nei mokykla gali
priimti, tuomet vietos valdžios institucija gali priimti visus vaikus, kuriems
reikalinga vieta mokykloje. Kai prašymų yra daugiau nei vietų, vietos valdžios
institucija turi nustatyti priėmimo kriterijus, kad nuspręstų, kas gaus vietą, o
kas ne. Priėmimo kriterijai yra šie:
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1. „Prižiūrimi vaikai“ (angl. Looked After Children).
2. Vaikai, kurių brolis ar sesuo lanko mokyklą ar „Thames View“ pradinę mokyklą.
3. Vaikai, kurie gyvena arčiausiai mokyklos matuojant pagal artimiausią atstumą pėsčiomis.

Vaikai, kurie negauna vietos, bus įtraukti į laukiančiųjų sąrašą.

Skundų pateikimo tvarka
Mes siekiame suteikti gerą išsilavinimą visiems mūsų vaikams. Direktorius ir darbuotojai labai stengiasi, kad
suformuotų teigiamus santykius su visais tėvais. Tačiau „Thames View Infants“ mokykla kaip akademija pagal
įstatymą turi turėti ir paskelbti tėvams skundų pateikimo tvarką.
Kartais tėvams ir globėjams kyla įprastų ir teisėtų susirūpinimą keliančių dalykų dėl jų vaikų pažangos,
pasiekimų, elgesio ar gerovės, ar dėl kitų dalykų, susijusių su mokykla. Dauguma nesusipratimų būna netyčiniai,
tad mūsų mokytojai išklausys jus bei pasistengs viską išspręsti. Dažniausiai yra geriausia iš karto išsakyti savo
nerimą ar pranešti apie problemą pirmiausia vaiko mokytojui, tačiau, priklausomai nuo skundo pobūdžio, jums
gali tekti savo susirūpinimą išsakyti tiesiogiai direktoriui – kuris, priklausomai nuo incidento pobūdžio, spręs
problemą oficialiai ar neformaliu būdu.
Skundai pateikiami 4 etapais, kuriuos galima peržiūrėti čia: http://is.gd/I9bK7f

Elgesio kodekso politika ir apsaugos užtikrinimas
Mes vadovaujamės įvairiomis rekomendacijomis vykdydami savo įstatymais numatytas
pareigas, kad užtikrintume, jog vaikai būtų saugūs ir jais gerai rūpinamasi. Kartais mes
privalome perduoti informaciją socialinei darbo tarnybai ar vietos valdžios institucijos
paskirtam pareigūnui (dėl vaiko apsaugos) bei kreiptis į juos dėl patarimo ar nurodymų.
Mes taip pat privalome ir esame įsipareigoję elgtis atitinkamai ir profesionaliai mokykloje.
Tokiu būdu kuriami harmoningi darbo santykiai, dėl kurių jūsų vaikai auga ir klesti. Mūsų
mokyklos raštinėje yra pakabinta mūsų Elgesio kodekso politikos kopija.
Tikimės, jog ši informacija jums bus naudinga. Tačiau joje nurodoma informacija tik apie tam
tikrus dalykus, kuriuos darome mokykloje – tad kviečiame atvykti ir pasiteirauti mokyklos
raštinėje apie kitus dalykus, kuriuos norite sužinoti, pavyzdžiui, mūsų rytinę kavą, kaip
elektroniniu paštu gauti mūsų naujienlaiškius ... ar tiesiog pasisveikinti!
Papildomą išsamią informaciją bei apie išteklius sužinoti galite apsilankę mūsų mokyklos interneto
svetainėje:
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