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8 octombrie 2020 

 

Dragi părinți și îngrijitori, 

 

Re: Concluzia consultării părinților pe o săptămână mai scurtă 

 

Guvernatorii de la școala primară Stanley Road și PHMAT au început o consultare 

pe 25 septembrie cu părinții și îngrijitorii în legătură cu o schimbare a structurii 

săptămânii școlare. Rațiunea din spatele acestei modificări propuse a fost aceea de 

a permite mai multă coerență în lecții și, prin urmare, de a îmbunătăți în continuare 

calitatea înaltă a educației oferite deja copiilor de la Stanley Road. Copiii care 

terminau devreme într-o vineri ar fi însemnat că după-amiaza de vineri ar fi fost 

folosiți de profesori pentru a efectua o pregătire suplimentară și pentru a-și finaliza 

îndatoririle PPA, rezultând într-o reducere a acoperirii clasei și o îmbunătățire a 

calificării echipei noastre didactice. Programul școlar ar fi fost ajustat în consecință 

de luni până vineri (1.15) pentru a se asigura că copiii nu ar fi pierdut niciun timp de 

învățare. 

 

Opiniile părinților, îngrijitorilor și personalului nostru sunt extrem de importante pentru 

noi la Stanley Road și am apreciat întotdeauna sprijinul pe care îl primim de la ei. Am 
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primit o serie de răspunsuri care au fost binevenite ca parte a acestei consultări. 

Unele feedback-uri au fost pozitive, iar altele nu. CEO-ul PHMAT, directorul și toți 

guvernatorii au citit și au luat în considerare pe deplin comentariile, sugestiile și 

preocupările prezentate de comunitatea noastră locală. De asemenea, am luat în 

considerare momentul propunerii noastre în legătură cu actuala pandemie Covid-19 

și îngrijorarea și perturbarea suplimentară pe care această schimbare le poate 

provoca familiilor și elevilor noștri. Prin urmare, Trustul, guvernatorii și directorul au 

luat decizia comună de a nu continua cu propunerea pentru săptămâna școlară mai 

scurtă în acest moment. 

 

Dorim să mulțumim părinților noștri, îngrijitorilor și comunității școlare pentru sprijinul 

acordat și pentru cei care au folosit canalele adecvate pentru a-și ridica îngrijorările și 

pentru a-și oferi sprijinul. 

 

Cu stimă 

 

  

Philip Johnson 

Președinte al guvernatorilor 

(Semnat în numele întregului organism de conducere, David Brownsword și PHMAT) 
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