Sayın Veli,
İki veli yönetici için iki yerimiz boşaldı. Stoke Newington School & Sixth Form Okulu her zaman
çocuklarımıza büyük yarar sağlayan veli okul ortaklığını amaçlar. Bu amaca ulaşmanın en önemli yolu
okul aile birliğinde gönüllü yönetici olmaktır.
Okul aile birliğinin ana görevleri şunlardır:
•
•
•

okulun açık bir vizyona, etiğe ve stratejik yöne sahip olmasını sağlamak
okul müdürünü okulun ve öğrencilerin performansını sağlamakta yükümlü tutmak; ve
okulun finansal performansını kontrol edip mali kaynakların iyi kullanılmasını sağlamak

Veli yöneticiler kendilerine değer verilen ekip üyeleri olarak karşılanır ve velilerin ve yerel toplumun
düşüncelerinden okul yönetiminin haberdar olmasını sağlarlar. Bu önemli rolü üstlenip zamanlarını
ve kendilerini vererek okulun performansını geliştirmemize yardımcı olacak veliler olduğundan
eminiz. Her dönem en az dört akşam toplantısına katılmaya ve üç yarım iş gününüzü vermeye – ve
eposta aracılığıyla ulaşılmaya hazır olabilmeniz gerekir.
Yönetici aday ararken okulumuz aşağıdaki yetenek, tecrübe ve vasıfların yönetimi güçlendirmeye
yardımcı olacağın düşünür:
•
•
•
•

okul azınlıklarından bir veya daha fazlasına dair bilgi ve anlayış sahibi olmak
komünikasyon ve pazarlama
insan kaynakları yönetimi
kurum gelişimi

Bu rolde gelişminize yardımcı olacak eğitim ve destek verilecektir. Bu, okul içinde rehberlik ve
desteğin yanısıra okul dışı eğitim programlarını içerir. Bu programlara katılmanız beklenir.
Bu görevlere başvurmak için detaylı bilgi okul internet sayfasında bulunabilir. Ayrıca SNS internet
sayfasında müstakbel yöneticilere yönelik bilgiye bakmalısınız.
Eğer seçimlerde aday olmak istiyorsanız, aşağıdaki formu doldurup adaylığınızla ilgili bildirge ile 22
Şubat, Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Finans ve Kaynak Direktörü Rachel MacLehose’a
ulaştırmanız gerekir. Bildirgeniz 300 kelimeden daha fazla olmamalı ve ilgili yetenek ve tecrübeleri,
neden yönetici olmak istediğinizi ve okul için düşündüğünüz öncelikleri vurgulamalıdır. Bildirgeyi
yazmakta destek veya yöneticilikle ilgili soru sormak isterseniz 20 Şubat, Pazartesi günü saat 17.00 ile
18.00 arası okula gelebilirsiniz.
Adaylık sürecinden sonra gizli oylama ile seçim yapılacaktır. Oylama kağıtları 24 Şubat günü bütün
velilere yollanacaktır ve oylama 3 Mart günü saat 15.30’da son bulacaktır. Oylar 6 Mart’ta
sayılacaktır. Eğer süreç veya role ilişkin herhangi bir sorunuz varsa aşağıdaki eposta adreslerinden
bana veya okul müdürüne ulaşabilirsiniz.
Saygılarımla

Crispin Truman
Okul Aile Birliği Yönetim Kurul Başkanı

