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Informații în legătură cu prezența la 

școală 

Informații pentru părinți și tutori 

Mai jos găsiți câteva lucruri pe care trebuie să le știți dacă locuiți în Newham și dacă aveți copii cu 
vârsta obligatorie de frecventare a școlii. Consiliul din Newham dorește să vă sprijine pentru a garanta 
copiilor dvs obținerea beneficiilor maxime din sistemul de învățământ. O educație bună duce la șanse 
mai bune în viață, la oportunități de angajare mai bune și la putere mai mare de câștig financiar. Ajută 
copiii să învețe cum să se socializeze, să fie încrezători în ei înșiși și să ajungă cetățeni buni care 
aduc un aport pozitiv societății.  

Punctele de mai jos subliniază regulamentul în privința prezenței la școală: 

• Învățământul cu normă întreagă este obligatoriu pentru toți copiii cu vârste cuprinse între 5 și 
17 ani (aceasta va crește la vârsta de 18 ani din Septembrie 2014). 

• Politica consiliului din Newham este ca toți copiii să înceapă școala în luna septembrie din 
anul în care împlinesc 5 ani. 

• Dacă aplicați pentru un loc la școală dar nu îl acceptați, veți fi întrebat ce aranjamente veți 
face pentru a asigura copilului dvs un învățământ cu normă întreagă, corespunzător vârstei 
lui/ei, abilității lui/ei și oricăror alte nevoi speciale pe care le-ar avea.  

• Dacă vă educați copilul acasă, consiliul din Newham va verifica dacă educația oferită de dvs 
este corespunzătoare. 

• Dacă vă înregistrați copilul la o școală independentă sau religioasă, vă rugăm să anunțați la 
Attendance Service (Serviciul ce monitorizează participarea la școală) ( detaliile de contact 
date mai jos), altfel copilul dvs poate fi înregistrat ca “copil absent din sistemul de învățământ” 
(CME). Aceasta ar implica realizarea unor verificări pentru a stabili dacă copilul este încadrat 
intr-o formă de învățământ. 

• Odată ce ați acceptat un loc în școală, este resonsabilitatea dvs să vă asigurați că, copilul 
frecventează zilnic, la timp, fără zile de absență inutilă. Părinții pot fi urmăriți în instanță dacă 
nu îndeplinesc această responsabilitate.  

• Absențele în timpul trimestrului nu sunt autorizate. 
• Se pot da amenzi de penalizare pentru neaducerea copilului la școală pe parcursul 

trimestrului, sau pentru motive legate de neprezentare sau punctualitate scăzută.  
• Un aviz de penalizare atrage cu sine o amendă de £60 fiecărui părinte pentru fiecare copil, 

dacă este plătită pe parcursul a 21 zile. Dacă nu este plătită în 21 zile dar nu depășește 28 
zile, amenda crește la £120. Dacă nu este plătită deloc, automat se trimite pentru urmărire în 
instanță. 

Dacă sunteți nou venit în această țară, vă urăm bun venit. Dacă vreți să învățați limba engleză 
sau să v-o îmbunătățiți, întrebați la școala copilului dvs și vi se vor da informații despre cursurile 
din zonă.  

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Attendance Management Service (Serviciul 
de Monitorizare al Prezenței la Școală) la: 
 
Telefon:  020 3373 0390  
Email:    attendance.management@newham.gov.uk 
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