
Every child matters… every childhood matters. 

  
 

 
Mieli tėveliai ir globėjai 

 
Tėvų apklausa 

 
Dėkojame visiems, dalyvavusiems neseniai vykusioje tėvų apklausoje. Peržiūrėjome rezultatus ir dabar galime 
pasidalinti su jumis kai kuriais pagrindiniais pasiekimais ir pagrindiniais žingsniais. 

 
2021 m 
Pirma, čia yra trys sritys iš praėjusių metų apklausos, kurias mums pasakėte, kad turime patobulinti kartu su 
tuo, ką padarėme per metus. 

 Kai kurie iš jūsų nemanė, kad turime pakankamai didelių lūkesčių savo vaikams 
Tėvų dienomis pasidalijome vaikų tikslais ir aptarėme pažangą su tėvais, kurie gali nerimauti dėl savo vaiko 
pažangos. Tai sritis, kurioje turime toliau dirbti. 

 Kai kurie iš jūsų nemanė, kad palaikome platesnį jūsų vaiko asmeninį tobulėjimą 
Konsultavomės su jumis dėl Jigsaw programos ir pasidalinome su jumis kai kuriais darbais, atliekamais 
programos dalyje „Keičia mane“, kurioje nagrinėjama 

 Kai kurie iš jūsų sakė, kad turime geriau informuoti jus, ko jūsų vaikas mokosi per metus. 
Reguliariai siunčiame informacinius biuletenius, kad praneštume, kas vyksta mokykloje, ir neseniai pradėjome 
dalytis su jumis mokymo programos informaciniais biuleteniais. 

 
2022 m 
Šiemet tai trys iš tką tu mums sakei, kad mums sekasi gerai: 

 Mano vaikui gerai sekasi šioje mokykloje. 
 Mano vaikas šioje mokykloje jaučiasi saugus ir laimingas. 
 Mokykla rūpinasi, kad jos mokiniai gerai elgtųsi.  

 
Šiais metais norėtumėte patobulinti šiuos dalykus: 

 Mano vaikas patyrė patyčias, o mokykla su patyčiomis susitvarkė greitai ir efektyviai. 
Mums svarbu, kad kiekvienas vaikas mokykloje būtų saugus. Siekdami išspręsti kai kurių iš jūsų išsakytus 
susirūpinimą, pasirūpinsime, kad kiekvieną kartą, kai dalinsitės nerimu, kad jūsų vaikas patiria patyčias, labai 
aiškiai su jumis informuosime, kokių veiksmų imamės, kad išspręstume problemą. Po to, kai bus išspręstas 
klausimas, vėl susisieksime su jūsų vaiku, kad įsitikintume, jog nekilo jokių problemų, ir prireikus imsimės 
tolesnių veiksmų. Užtikrinsime, kad incidentus registruotume atidžiai, kad galėtume pastebėti bet kokius elgesio 
modelius. 

 Mano vaikas turi SEND (specialieji ugdymosi poreikiai / negalios), o mokykla suteikia jam 
reikalingą paramą, kad jis pasisektų. 
Užtikrinsime, kad kiekvieną kadenciją susitiksime su vaikų šeimomis su SEND ir pasidalinsime savo tikslais, 
informuosime apie pažangą ir teikiamą paramą. 

 Mokykla labai tikisi mano vaiko. 
Susitikimuose su Jumis aiškiau išsiaiškinsime metų grupės lūkesčius ir ko tikimės iš Jūsų vaiko. 
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Every child matters… every childhood matters. 

Kaip mokykla, kurią nuolat norime tobulėti, todėl jūsų atsiliepimai mums tokie svarbūs. Informuosime jus apie 
daromą pažangą ir pakviesime vėliau pateikti daugiau atsiliepimų. 

 
Labai ačiū už nuolatinę paramą 
 
 
Louise Oddy 
Headteacher 


