27 listopada 2017 r

Drogi Rodzicu / Opiekunie
Ciało Kierownicze Szkoły - Wybory Gubernatora Generalnego
Są wolne miejsca dla gubernatorów rodziców w naszym organie zarządzającym szkołą. Kadencja trwa 4 lata.
Organ zarządzający odgrywa znaczącą rolę w rozwoju i zarządzaniu szkołą i jako taki, gubernatorzy odgrywają istotną
rolę jako członkowie organu zarządzającego, pomagając w tworzeniu polityki, ustalaniu priorytetów i zarządzaniu
budżetem.
Organy zarządzające mają trzy podstawowe funkcje strategiczne:
 Zapewnienie przejrzystości wizji, etosu i kierunku strategicznego;
 Zobowiązanie Dyrektora Szkoły do odpowiedzialności za realizację edukacyjnego planu szkoły i jej uczniów;
 Nadzorowanie wyników finansowych szkoły i upewnianie się, że jej pieniądze są dobrze wydawane

Nie są potrzebne żadne specjalne kwalifikacje, a najważniejszą rzeczą jest duże zainteresowanie naszą szkołą i
gotowość do czynnego udziału w pracach nad rządzeniem. Jednak z zadowoleniem przyjmujemy nominacje od
rodziców z umiejętnościami marketingowymi i powiązaniami biznesowymi . Szkolenie jest dostępne dla wszystkich
gubernatorów, a nasz organ zarządzający oczekuje, że ci, którzy dopiero zostaną gubernatorem, będą uczestniczyć w
szkoleniu wprowadzającym.
W związku z tym piszę, aby zaprosić Cię do nominowania lub nominowania rodzica / rodziców, aby wypełnić wolne
miejsce. Formularz nominacji jest dołączony ( lub można go odebrać z biura szkoły). Jeśli chcesz wyznaczyć kogoś,
prześlij wypełniony formularz do szkoły do 11 grudnia 2017 r.

Osoba wyznaczona musi być rodzicem zarejestrowanego ucznia w naszej szkole w dniu 11 grudnia 2017 r.
Pamiętaj, że nie możesz zostać gubernatorem nadrzędnym, jeśli:
a)
b)

wybrany członek władz lokalnych
opłacany do pracy w szkole przez ponad 500 godzin w dowolnym okresie dwunastu miesięcy .

Żaden rodzic nie może zaproponować i / lub dodać więcej nominatów niż liczba wolnych miejsc. Nominowani
rodzice są proszeni o podanie w formularzu zgłoszeniowym niektórych krótkich szczegółów biograficznych
odpowiednich do umieszczenia w dokumencie do głosowania.
Zgodnie z Regulaminem Zarządzania Szkołami (Konstytucja) (Anglia) 2012, istnieją pewne okoliczności, w których
poszczególne osoby są zdyskwalifikowane z funkcji urzędu, a te są wyszczególnione na odwrocie formularza
nominacji .
Jeżeli liczba otrzymanych nominacji jest taka sama lub mniejsza niż liczba wolnych miejsc pracy, które zostaną
obsadzone, nominowani zostaną wybrani bez sprzeciwu. Jeśli wszystkie wolne miejsca nie zostaną wypełnione w
ten sposób, organ zarządzający będzie miał możliwość wyznaczenia gubernatorów macierzystych na wolne miejsce.
Jeśli jest więcej nominacji niż wakatów, wybory będą odbywać się w drodze głosowania. Jeśli to konieczne, zostaną
przesłane Państwu dokumenty głosowania wraz ze szczegółami dotyczącymi procedury głosowania.

Z poważaniem

Guy Nichols
Dyrektor szkoły

Zgodnie z Regulaminem Zarządzania Szkołami (Konstytucja) (Anglia) 2012, osoba zostaje zdyskwalifikowana ze
sprawowania urzędu, jeżeli ta osoba:


jest przedmiotem nakazu ograniczenia upadłości lub nakazu tymczasowego, nakazu ograniczenia długów,
tymczasowego nakazu ograniczenia zadłużenia lub ich majątek został sekwestrowany, a sekwestracja nie
została zwolniona, anulowana lub obniżona



podlega nakazowi dyskwalifikacji lub dyskwalifikacji na mocy Dyrektywy o dyskwalifikacji dyrektorów firm z
1986 r., nakazu dyskwalifikacji zgodnie z częścią 2 Rozporządzenia o spółkach (Irlandia Północna) z 1989 r.,
zakazu uznanego na mocy dekretu dyrektorów firm zdyskwalifikowania (Irlandia Północna) z 2002 r., lub
nakaz wydany na podstawie art. 429 ust. 2 lit. b) Ustawy o niewypłacalności z 1986 r. (brak zapłaty na
podstawie postanowienia sądu okręgowego)



został usunięty z biura powiernika lub powiernika organizacji charytatywnej na cele charytatywne przez
Komisję Dobroczynności lub Komisarzy lub Sąd Najwyższy z powodu jakichkolwiek wykroczeń lub złego
zarządzania, lub na mocy sekcji 34 ustawy o funduszach charytatywnych i inwestycji powierniczych (Szkocja)
z 2005 r. zarządzanie lub kontrola dowolnego organu



znajduje się na liście nauczycieli lub pracowników uznawanych przez Sekretarza Stanu za niezdolnych do
pracy z dziećmi lub młodzieżą



jest pozbawiona jakiejkolwiek działalności regulowanej dotyczącej dzieci



podlega wytycznym Sekretarza Stanu zgodnie z sekcją 128 Ustawy o edukacji i umiejętnościach z 2008 r



jest zdyskwalifikowany z pracy z dziećmi lub z rejestracji na opiekę nad dziećmi lub zapewnienie opieki
dziennej



jest zdyskwalifikowany z bycia niezależnym właścicielem szkoły, nauczycielem lub pracownikiem przez
Sekretarza Stanu



został skazany na trzy miesiące więzienia (bez możliwości nałożenia grzywny) na pięć lat przed zostaniem
gubernatorem lub odkąd został gubernatorem



otrzymał dwuletnią karę więzienia w ciągu 20 lat, zanim został gubernatorem



kiedykolwiek otrzymał wyrok pięciu lat więzienia lub więcej



został ukarany grzywną za spowodowanie uciążliwości lub zakłóceń w szkole w ciągu pięciu lat przed lub po
nominacji lub wyborze na gubernatora



odrzuca prośbę urzędnika o złożenie wniosku do Biura Rejestru Karnego o wydanie zaświadczenia o
karalności.

Wybór formy Nominacji Rodziców

Imię i nazwisko
nominowanego

Adres

Podpis kandydata
Potwierdzanie gotowości do
objęcia funkcji

Data

Wyżej wymieniony rodzic ma zarejestrowanego dziecko w szkole, jest gotów służyć, jeśli zostanie
wybrany, i chciałbym mianować go na mianowanie na starszego gubernatora szkoły.
(Niewymagane w przypadku samo- nominacji.)

Mianowany przez

Data

Podpis i adres

Oddany przez

Data

Podpis i adres

Osobiste oświadczenie, które chciałby wydrukować na papierze do głosowania
Maksymalna liczba słów : 250 (w razie potrzeby może być napisany na oddzielnej kartce)

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy zwrócić do szkoły do 11 grudnia 2017 r

