SOUTH GLOUCESTERSHIRE ȘI STROUD ACADEMY TRUST
DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE
Îndrumări pentru completarea declarației de eligibilitate – se aplică membrilor, administratorilor,
localului Membrii Consiliului școlar și personalul superior al Trustului.
Eligibilitate: Statut
1) Membrii/Administratorii/Membrii Consiliului Școlar Local trebuie să aibă vârsta de 18 ani sau
peste la data alegerilor
sau numire.
2) Un membru/administrator/membrii consiliului școlar local își încetează activitatea dacă
A. Incapabil din cauza bolii sau a vătămării să-și gestioneze sau să-și administreze propriile afaceri.
b. Un administrator/membru al consiliului școlar local – este absent fără permisiunea
Administratorii/membrii consiliului școlar local din toate ședințele lor desfășurate într-o perioadă de
șase
luni și administratorii/membrii Consiliului școlar local decid ca biroul său să fie eliberat.
c. Declarat faliment și/sau averea sa a fost sechestrată (și nu a fost descărcată, anulată sau
redus); sau face obiectul unui ordin de restricție de faliment sau al unui ordin provizoriu.
d. supus descalificării în temeiul
i. Legea privind descalificarea directorilor de companie din 1986
ii. Legea insolvenței din 1986
iii. Legea companiilor din 2006
iv. Actul de caritate din 2011
Toți membrii/administratorii/membrii consiliului școlar local trebuie să furnizeze un certificat de
cazier judiciar (dezvăluire și interzicere) la un nivel de dezvăluire îmbunătățit. În cazul în care
certificatul dezvăluie vreunul informații care, în opinia președintelui sau a directorului executiv, le-ar
confirma incapacitatea de a lucra cu copiii acea persoană va fi descalificată. Dacă apare o dispută cu
privire la a persoana va fi descalificată, se va trimite o sesizare la Secretarul de Stat pentru Educație
al cărui decizia va fi definitivă.
Toți membrii, administratorii și membrii consiliului școlar local trebuie să dezvăluie toate aspectele
financiare și nefinanciare interesele și cele ale membrilor familiei apropiate. Toți membrii,
administratorii și Consiliul școlar local membrii trebuie să dezvăluie grefierului orice interese
suplimentare pe măsură ce apar.
Eligibilitate: Legea caritate
South Gloucestershire și Stroud Academy Trust este o organizație de caritate scutită și, ca atare,
membri, Administratorii și membrii consiliului școlar local ar trebui, de asemenea, să se conformeze
Comisiei de caritate Orientări privind eligibilitatea. O persoană nu este eligibilă pentru a fi
membru/administrator/consiliu școlar local membru dacă au anumite condamnări necheltuite sau
sunt descalificați din punct de vedere legal pentru una dintre cele motivele de mai jos. (Vă rugăm să
rețineți: această listă include noile reguli de descalificare a mandatarului efect de la 1 din august
2018).
1) Condamnări necheltuite pentru:
A. O infracțiune care implică necinste sau înșelăciune
b. Infracțiuni de terorism specificate

c. Infracțiune specificată de spălare a banilor
d. Infracțiuni de luare de mită specificate
e. Infracțiunea de încălcare a unui ordin sau a unei instrucțiuni ale Comisiei de caritate
f. Infracțiuni de conduită greșită în funcții publice, sperjur sau pervertirea cursului justiției
g. Ajutarea, tentativa sau favorizarea infracțiunilor de mai sus
2) Motive legale de descalificare:
a. A fi în registrul infractorilor sexuali
b. Sancțiune necheltuită pentru sfidarea Curții
c. Nerespectarea unui ordin al Comisiei
d. A fi o persoană desemnată (în conformitate cu legislația specifică antiteroristă)
e. Fiind o persoană care a fost îndepărtată dintr-un birou relevant (de exemplu, administrator de
caritate, agent sau
angajat)
f. Descalificarea directorului
Membrii/administratorii/membrii Consiliului școlar local au responsabilitatea de a dezvălui
grefierului, orice informație care poate duce la descalificarea acestora.
Declaraţie
Confirm că am citit Memorandumul și Statutul, Maestrul Academiei
Acordul de finanțare și criteriile de eligibilitate enumerate mai sus și în conformitate cu acestea
documente, îmi confirm eligibilitatea pentru numire și că mă angajez să susțin
Obiectele Academiei. Înțeleg rolurile și responsabilitățile investite în a
Membru/Administrator/Membrii Consiliului Școlar Local și voi face tot ce pot pentru a le executa
responsabilitățile de a se asigura că elevii din Academie primesc cea mai bună educație posibilă.
Menținerea copiilor în siguranță în educație
De asemenea, vi se cere să informați Consiliul școlar de încredere/local (prin intermediul grefierului
la Trust/local Consiliul școlar) a oricăror incidente sau acțiuni care pot duce sau au ca rezultat o
avertizare sau o condamnare depus împotriva ta. Trustul va analiza circumstanțele și impactul
potențial al acțiune/infracțiune și își rezervă dreptul de a rezilia calitatea de membru în cazul în care
se consideră că dvscalitatea de membru al Trustului nu mai este sustenabilă. Nefurnizarea acestor
informații cătreÎncredere/Consiliul școlar local în termen de o săptămână de la incident sau acțiune,
fără a furniza un motivacceptabil de Trust/Consiliul școlar local, poate duce la rezilierea calității de
membru
cu Trust/Consiliul Şcolar Local.

Nume…………………………………………..

Semnătură………………………………………

Data……………………………………………

