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30 września 2020 r 
 
Drodzy Rodzice / Opiekunowie 
 
W następstwie listu wysłanego do rodziców i opiekunów w zeszłym tygodniu w sprawie zmiany 
struktury tygodnia szkolnego, jako gubernatorzy i Trust, chcemy was zapewnić, że odbędą się 
znaczące konsultacje dotyczące propozycji zmniejszenia godzin lekcyjnych w piątki. 
 
Całe ciało zarządzające Stanley Road wzięło udział w szczegółowej dyskusji z dyrektorem 
generalnym PHMAT i jest przekonane, że obawy rodziców zostaną w pełni uwzględnione 
podczas tych konsultacji. 
 
Zawsze szukamy sposobów, w jakie możemy ulepszyć doświadczenia edukacyjne, jakie dzieci 
otrzymują w szkole podstawowej Stanley Road, a ta ostatnia propozycja koncentruje się wokół 
tego celu. Dobrej jakości nauczanie oraz umożliwienie naszym nauczycielom dalszych wysokiej 
jakości szkoleń i wsparcia z kolei poprawi wyniki naszych dzieci. 
 
Dziękuję tym z Was, którzy już przekazali swoje sugestie i opinie. Twoje poglądy są dla nas 
ważne, a wszelkie przedstawione obawy lub sugestie będą traktowane bardzo poważnie. Celem 
każdej konsultacji jest zebranie opinii, przyswojenie ich i pełne rozważenie w ramach procesu 
podejmowania decyzji. Zmiana w tygodniu szkolnym nie jest zmianą, którą zamierzamy 
narzucić szkole. Jednakże uprzejmie prosimy, aby wszelkie przedstawione opinie były 
przedstawiane w sposób, który odzwierciedla wartości naszej szkoły i pomaga w pozytywnym 
wyniku dla naszych dzieci. 
 
Jesteśmy wdzięczni za to, że list wysłany do rodziców w zeszłym tygodniu mógł wzbudzić 
Twoje obawy i zmartwienia, i możemy Cię zapewnić, że nie było to intencją szkoły ani Trustu. 
Należy jednak zauważyć, że wczesne zamykanie w piątki, aby nauczyciele mogli podjąć prace 
związane z planowaniem i przygotowaniami, jest powszechne w szkołach Trust, a to dostosuje 
Stanley Road do tych szkół i umożliwi nauczycielom dostęp do wsparcia rówieśników i 
szkolenia w w celu podniesienia standardów w całej szkole. 
 
Chcielibyśmy zapewnić rodziców, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że 
jeśli te propozycje pójdą naprzód, dokonamy przejścia tak płynnie, jak to możliwe, i będziemy 
tak elastyczni, jak to tylko możliwe, zapewniając opiekę nad dzieckiem w piątkowe popołudnie, 
jeśli potrzebuję tego. 
 
Po spotkaniu Ciała Kierowniczego 29 września zachęcamy rodziców, aby skontaktowali się z 
Zarządcami lub bezpośrednio ze szkołą i poinformowali nas o wszelkich obawach. 
 
Z dyrektorami szkół można się skontaktować pod adresem info@perryhallmat.co.uk, gdzie 
wszystkie odpowiedzi zostaną im przekazane bezpośrednio. Gubernatorzy spotkają się 
ponownie 8 października, aby dokładniej omówić tę sprawę, a przed zamknięciem okresu 
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konsultacji odbędą się dodatkowe spotkania. 
 
 
Naszym zamiarem jest wysłanie listu do wszystkich rodziców do następnego piątku z 
odpowiedziami na często zadawane pytania, które - miejmy nadzieję - uspokoją Państwa umysł, 
jednak z zadowoleniem przyjmujemy każdą analizę tych propozycji i chcemy powtórzyć, że 
żadna decyzja nie zostanie podjęta przed okres konsultacji dobiega końca. 
 
Jak zawsze dziękuję za wsparcie. 
 
Z poważaniem 

 
 
 
Philip Johnson 
Przewodniczący gubernatorów 
 
Ciało Kierownicze 
• Anjali Fowler 
• Louise Griffiths 
• Lisa Brotherton 
• Rija Inam 
• Rasma Rahman 
 
David Brownsword - dyrektor 
Amarjit Cheema OBE - dyrektor generalny 
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