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8 października 2020 r 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

 

Re: Wnioski z konsultacji rodziców z krótszym tygodniem 

 

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Stanley Road i PHMAT rozpoczęli 25 września 

konsultacje z rodzicami i opiekunami w sprawie zmiany struktury tygodnia szkolnego. 

Uzasadnieniem tej proponowanej zmiany było zapewnienie większej spójności lekcji, 

a tym samym dalsza poprawa wysokiej jakości edukacji już oferowanej dzieciom na 

Stanley Road. Dzieci kończące wcześnie w piątek oznaczałyby, że piątkowe 

popołudnia zostałyby wykorzystane przez nauczycieli do przeprowadzenia 

dodatkowych szkoleń i wypełnienia swoich uprawnionych obowiązków PPA, co 

skutkowałoby zmniejszeniem liczby uczniów w klasie i dalszym podnoszeniem 

kwalifikacji naszego zespołu nauczycielskiego. Plan lekcji zostałby odpowiednio 

dostosowany od poniedziałku do piątku (1.15), aby dzieci nie straciły czasu na 

naukę. 

 

Poglądy naszych rodziców, opiekunów i personelu są dla nas na Stanley Road 

niezwykle ważne i zawsze docenialiśmy wsparcie, jakie od nich otrzymujemy. 
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Otrzymaliśmy szereg odpowiedzi, które zostały z zadowoleniem przyjęte w ramach 

tych konsultacji. Niektóre opinie były pozytywne, a inne nie. Prezes PHMAT, dyrektor 

i wszyscy gubernatorzy przeczytali i w pełni rozważyli komentarze, sugestie i 

wątpliwości zgłaszane przez naszą lokalną społeczność. Zastanawialiśmy się 

również nad harmonogramem naszej propozycji w odniesieniu do obecnej pandemii 

Covid-19 i dodatkowe zmartwienie i zakłócenia, jakie ta zmiana może spowodować 

dla naszych rodzin i uczniów. W związku z tym Trust, Governors i Headteacher 

podjęli wspólną decyzję, aby w tym czasie nie proponować krótszego tygodnia 

szkolnego. 

 

Chcielibyśmy podziękować naszym rodzicom, opiekunom i społeczności szkolnej za 

ich wsparcie oraz tym, którzy skorzystali z odpowiednich kanałów, aby zgłosić swoje 

obawy i zaoferować swoje wsparcie. 

 

Z poważaniem 

 

Philip Johnson 

Przewodniczący gubernatorów 

(Podpisano w imieniu całego organu zarządzającego, Davida Brownsworda i 

PHMAT) 
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