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Ebeveyn/Bakıcılar

Ynt: Bugün Garfield'daki Personel Değişiklikleri

Son zamanlarda dikkatimi çeken bir şey hakkında yazmak istiyorum. Garfield'da yakın
zamanda Garfield'dan ayrılan personelin sayısı konusunda endişe duyan çok sayıda
ebeveynin olduğunun altı çizildi. Kaç veli endişesini dile getirdi bilmiyorum ama
Başöğretmeniniz olarak endişelerinizi gidermek için her zaman çok çalışacağım. Ayrıca
sana karşı her zaman dürüst olacağım. Personelin burada çalışmaktan hoşlanmadıkları için
ayrılabileceği ve diğer okullardan daha fazla personelin Garfield'dan ayrıldığı algısı
olabileceğini anlıyorum.

2006'dan beri Garfield'da Başöğretmen olarak ve şu anda Enfield'deki en uzun süreli
Müdürlerden biri olarak, bu topluluğa hizmet etmekten gurur duyuyorum. Okulu birçok
olumlu değişiklikle gördüm. Ayrıca Garfield'ı birçok zorlukta, özellikle de hem çalışanları hem
de ebeveynleri aynı şekilde etkileyen pandemi ve şimdi yaşam maliyeti krizinde yönlendirdim.

Uzun yıllar Garfield'da çok yüksek personel tutma oranımız oldu. Ayrıca, bu doğal bir süreç
olduğu için her zaman çalışanlarımız ayrıldı. Size Garfield'daki her bir personelin neden
ayrıldığına dair belirli ayrıntılar veremesem de (gizlilik nedeniyle), Garfield'ın ve aslında tüm
okulların altında çalıştığı bağlamı açıklamamın önemli olduğunu düşünüyorum.

Temel gerçekler/bilgiler
● Pandemi boyunca çalışmak, okullarda çalışanlar da dahil olmak üzere herkes için çok

zorlayıcıydı
● Birçok kişi pandemi sırasında işini değiştirmemeyi seçti ve şimdi meslektaşların bir sonraki

kariyer hamlelerini seçtiklerini görüyoruz
● . pandemi sırasında çalışmanın etkisi nedeniyle eğitim. Bu, okullarda ulusal bir kalıptır.

Garfield 2021-2022'den ayrılan personelin ana temel nedenleri Bölgeden
● taşınmak/eve daha yakın bir iş bulmak
● 20+ yıl Garfield'da uzun süre kaldıktan sonra emekli olmak
● Kariyer değişikliği/ilerlemesi
● Kariyer molası

Devam ediyor………………..
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Garfield'da çalışan personelin büyük bir kısmının uzun süre Garfield'da kaldığı açıktır. Bazı
analizler yaptım, çünkü genellikle net gerçekler daha faydalıdır.

Yıl Garfield'dan ayrılan personelin ortalama hizmet süresi
2019-2020 9,56 yıl
2020-2021 9,49 yıl
2021-2022 10,28 yıl
* şimdiye kadar
2022-2023

14 yıl

Okul tecrübe ve bilgilerime göre bunun normalden daha yüksek olduğunu düşünüyorum
personel tutma. Covid pandemisinin etkilerinin ve yaşam maliyeti krizinin Garfield'daki
personeli de etkilediğini anlamak önemlidir. Son 2-3 yılda okullarda çalışmanın çok zorlayıcı
olması hem bir Londra resmi hem de ulusal bir meseledir.

Personel Garfield'dan ayrıldığında öğrencilerimizin bunu zor bulabileceğini tamamen
anlıyorum. Öğrenciler için destek sağlıyoruz ve ayrıca çocuğunuzun ek desteğe ihtiyacı olup
olmadığını bize bildirmenizi rica ediyoruz.

Garfield'da bizimle çalışması için en iyi, en yetenekli insanları işe almak için çok çalıştığımızı
kabul etmek de önemlidir. Personelin ayrılmasıyla, harika bir ek olduklarını kanıtlayan ve
şimdiden Garfield'daki eğitimin kalitesi üzerinde büyük bir etki yaratan bazı yeni personeli
memnuniyetle karşıladık.

Garfield'ın değerlerinden biri olan 'büyümek' ve gelişmek için personelin ayrılması
kaçınılmazdır ve bu tüm okullarda olan bir durumdur.

Ailelerle konuşmak ve görüşlerinizi duymaktan memnuniyet duymak için düzenli olarak
kapıda olduğumu bileceksiniz. Ayrıca, bir ebeveynin benimle görüşebileceği aylık bir
Başöğretmen Ameliyatı'nı yeniden başlatmaya karar verdim. 20 dakikalık bölümler olacak ve
birazını okul günü içinde, bir kısmını da okuldan sonra yapacağım. Gelecek haftaki Friday
Flyer'da uygun gün ve saatlerin ayrıntılarını koyacağım. Sizinle bir fincan kahve/çay içerken
konuşmaktan memnuniyet duyarım.

Bunu kendi dillerinde okumayı tercih eden ebeveynler için, bunun ana dillerimize çevrilmesini
(Google çeviri ile) ayarladım ve bunlar web sitemizde mevcut olacak. Google çevirisinin
doğruluğu konusunda sorumluluk alamıyoruz, ancak bunun yardımcı olacağını umuyoruz.

Devam eden desteğinizi rica ediyor ve bu mektubun bir grup ebeveynin sahip olabileceği
endişeleri azaltmış olmasını umuyorum.
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