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30 septembrie 2020 
 
Dragi părinți / îngrijitori 
 
În urma scrisorii trimise părinților și îngrijitorilor săptămâna trecută cu privire la schimbarea 
structurii săptămânii școlare, în calitate de Guvernatori și Trust, vrem să vă asigurăm că va 
exista o consultare semnificativă cu privire la propunerile de reducere a orelor de școală în 
zilele de vineri. 
 
Organul complet de conducere de la Stanley Road a luat parte la o discuție detaliată cu CEO-ul 
PHMAT și sunt mulțumiți că preocupările părinților vor fi luate pe deplin în considerare pe 
parcursul acestei consultări. 
 
Ne uităm întotdeauna la modalități prin care putem îmbunătăți experiențele educaționale pe 
care le primesc copiii dvs. la Stanley Road Primary, iar această propunere recentă se 
concentrează în jurul acestui obiectiv. Învățarea primară de calitate și permiterea profesorilor 
noștri să beneficieze de formare și sprijin suplimentar de înaltă calitate vor îmbunătăți la rândul 
lor rezultatele pentru copiii noștri. 
 
Vă mulțumim pentru cei dintre voi care ați oferit deja sugestii și feedback. Opiniile dvs. sunt 
importante pentru noi și orice preocupări sau sugestii prezentate vor fi luate foarte în serios. 
Scopul oricărei consultări este de a-ți câștiga opiniile și a le absorbi și a le considera pe deplin 
ca parte a procesului decizional. Schimbarea săptămânii școlare nu este o schimbare pe care 
intenționăm să o impunem școlii. Cu toate acestea, am solicita politicos ca orice punct de 
vedere prezentat să fie făcut într-un mod care să reflecte valorile școlii noastre și să ajute la un 
rezultat pozitiv pentru copiii noștri. 
 
Apreciem că scrisoarea trimisă părinților săptămâna trecută ar putea fi cauzată de îngrijorare și 
îngrijorare pentru dvs. și vă putem asigura că aceasta nu a fost intenția școlii sau a Trustului. 
Cu toate acestea, este important să rețineți că închiderea vineri devreme pentru ca profesorii să 
întreprindă lucrări de planificare și pregătire este obișnuită în toate școlile Trust, iar acest lucru 
va alinia Stanley Road cu aceste școli și le va permite profesorilor să acceseze sprijinul și 
formarea de la egal la egal pentru a ridica standardele în întreaga școală. 
 
Am dori să îi asigurăm pe părinți că vom face tot ce putem pentru a ne asigura că, în cazul în 
care aceste propuneri vor continua, vom face tranziția cât mai ușoară posibil și vom fi cât mai 
flexibili în asigurarea îngrijirii copilului dvs. într-o vineri după-amiază nevoie de ea. 
 
În urma unei reuniuni a Corpului de conducere din 29 septembrie, am îndemnat părinții să ia 
legătura direct cu guvernatorii sau cu școala, pentru a ne informa despre orice preocupări. 
 
Guvernatorii școlii pot fi contactați la info@perryhallmat.co.uk, unde toate răspunsurile vor fi 
partajate direct cu aceștia. Guvernatorii se vor reuni din nou pe 8 octombrie pentru a discuta în 
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continuare această chestiune și vor avea loc reuniuni suplimentare înainte de încheierea 
perioadei de consultare. 
 
 
Intenția noastră este să trimitem o scrisoare tuturor părinților până vinerea viitoare, răspunzând 
la orice întrebări frecvente care, sperăm, vă vor liniști mintea, cu toate acestea salutăm orice 
examinare a acestor propuneri și dorim să reiterăm că nu se va lua nicio decizie până la 
perioada de consultare se încheie. 
 
Mulțumesc ca întotdeauna pentru sprijin. 
 
Cu stimă 
 

 
 
Philip Johnson 
Președinte al guvernatorilor 
 
Organ de conducere 
• Anjali Fowler 
• Louise Griffiths 
• Lisa Brotherton 
• Rija Inam 
• Rasma Rahman 
 
David Brownsword - Headteacher 
Amarjit Cheema OBE - Director executiv 
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