Alegerea părinților/îngrijitorilor membrilor Consiliului școlar

Alan Dane

31 ianuarie 2022

Headteacher

The Forest High School
Causeway Road
Cinderford
Gloucestershire
GL14 2AZ

Dragă părinte sau îngrijitor
Avem un post vacant pentru un părinte/îngrijitor membru al
Consiliului școlar pe care trebuie să îl ocupăm cât mai curând
posibil. Părinții/îngrijitorii Membrii Consiliului școlar sunt aleși de
și dintre părinții/îngrijitorii copiilor care frecventează în prezent
școala noastră. Aceștia servesc un mandat de patru ani și aduc
o perspectivă foarte importantă și valoroasă activității Consiliului
școlar. „Părinte” include îngrijitorii recunoscuți.

T: 01594 822257
E: info@foresthigh.org.uk
www.foresthigh.org.uk

Liceul Forest vrea să lucreze în parteneriat cu părinții și îngrijitorii în această perioadă
interesantă de îmbunătățire continuă. Membrii consiliului școlar părinți/îngrijitori joacă un rol
important în consiliul școlar, care asigură supravegherea activităților școlare, promovarea
standardelor înalte și se implică activ cu părțile interesate din comunitate pentru a informa
înțelegerea Consiliului de administrație și pentru a asista în angajamentele și
responsabilitatea acestora. a responsabilităţilor de guvernare pentru Şcoală.
În această perioadă de îmbunătățire, rolul părinților/îngrijitorilor membrilor Consiliului școlar
va fi important și timpul, angajamentul și contribuția lor vor fi foarte apreciate ca parte a
echipei Consiliului școlar. Este de așteptat ca membrii să folosească diferitele oportunități de
formare disponibile și să joace un rol pe deplin în activitatea variată a Consiliului școlar.
Aceștia vor juca un rol vital în a se asigura că Consiliul școlar este conștient de opiniile
părinților/îngrijitorilor și ale comunității locale.
Informații suplimentare despre rolul membrului Consiliului școlar, inclusiv o descriere a
rolului și criteriile de eligibilitate sunt disponibile pe site-ul școlii
http://www.foresthigh.org.uk/governance sau pot fi solicitate direct de la grefier către consiliu
prin e-mail. : Kath.Lee@sgscol.ac.uk. Dacă sunteți interesat să deveniți membru al
Consiliului școlar, vă rugăm să contactați biroul școlii cu nominalizarea dvs.
(autonominalizarea este acceptabilă) sau prin e-mail către grefier, care va trebui să fie cu
școala/grefierul până la ora 12.00, marți, 15 februarie. 2022.
Dacă sunt mai multe nominalizări decât posturi vacante, vor avea loc alegeri și vi se va
trimite un buletin de vot.
Cu stimă

Alan Dane
Director

Nigel Johnson
Președinte al Consiliului școlar

Liceul Forest
Alegerea membrilor consiliului școlar al părinților/îngrijitorilor
Formular de nominalizare

Nume:
Abordare:

Cel mai sus numit are un copil la școală, este dispus să servească dacă este ales și este
desemnat prin prezenta pentru a candida la alegeri.
Nominalizat de (autonominalizarea este acceptabilă):

(numele cu majuscule si adresa)

Semnătura candidatului:

Declarația candidatului pentru includere pe buletinul de vot (maximum 250 de cuvinte – vă
rugăm să continuați pe o foaie separată, dacă este necesar). Aceasta poate include: orice
abilități, experiențe sau implicare comunitară considerate benefice pentru Consiliul școlar
local. Angajamentul dumneavoastră de a efectua formare și dezvoltare și de a dezvolta
abilități pentru a contribui efectiv la activitatea Consiliului școlar local:

Nominalizarea completată trebuie returnată școlii/grefierului până la: 12.00, marți, 15
februarie 2022.

