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Drodzy Rodzice i Opiekunowie 

 
Ankieta dla rodziców 

 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej ankiecie dla rodziców. Dokonaliśmy przeglądu wyników 
i teraz możemy podzielić się z Wami niektórymi kluczowymi sukcesami i kluczowymi drogami do przodu. 

 
2021 
Po pierwsze, oto trzy obszary z zeszłorocznej ankiety, w których według Państwa musimy poprawić, wraz z 
tym, co zrobiliśmy w tym zakresie w ciągu roku. 

 Niektórzy z Was nie czuli, że mamy wystarczająco wysokie oczekiwania wobec Waszych 
dzieci 
Podzieliliśmy się celami dla dzieci podczas dni rodziców i omówiliśmy postępy z rodzicami, którzy mogą mieć 
obawy co do postępów ich dziecka. Jest to obszar, nad którym musimy nadal pracować. 

 Część z Was nie miała poczucia, że wspieramy szerszy rozwój osobisty Państwa dziecka 
Konsultowaliśmy się z tobą w sprawie programu Jigsaw i podzieliliśmy się z tobą niektórymi pracami 
wykonywanymi w części programu Change Me, która dotyczy 

 Niektórzy z Was mówili, że musimy być lepsi w informowaniu Was o tym, czego Wasze 
dziecko uczy się przez cały rok. 
Regularnie wysyłamy biuletyny, aby informować Cię o tym, co dzieje się w szkole, a ostatnio zaczęliśmy 
udostępniać Ci biuletyny dotyczące programu nauczania. 

 
2022 
W tym roku są to trzy z trzeczy, o których powiedziałeś nam, że mamy się dobrze: 

 Moje dziecko dobrze radzi sobie w tej szkole. 
 Moje dziecko czuje się w tej szkole bezpieczne i szczęśliwe. 
 Szkoła dba o to, aby jej uczniowie dobrze się zachowywali.  

 
Oto rzeczy, które chciałbyś ulepszyć w tym roku: 

 Moje dziecko było zastraszane, a szkoła szybko i skutecznie poradziła sobie z zastraszaniem. 
Zależy nam, aby każde dziecko było bezpieczne w szkole. Aby odpowiedzieć na obawy niektórych z Was, 
upewnimy się, że za każdym razem, gdy podzielicie się obawami dotyczącymi prześladowania Waszego dziecka, 
poinformujemy Państwa bardzo wyraźnie, jakie działania podejmujemy, aby rozwiązać ten problem. Po 
załatwieniu sprawy ponownie skontaktujemy się z dzieckiem, aby upewnić się, że nie wystąpiły żadne dalsze 
problemy i w razie potrzeby podejmiemy dalsze kroki. Dopilnujemy, aby starannie rejestrować incydenty, aby 
pomóc nam wykryć wszelkie wzorce zachowań. 

 Moje dziecko ma SEND (Specjalne Potrzeby Edukacyjne / Niepełnosprawność), a szkoła 
zapewnia mu wsparcie, którego potrzebuje, aby odnieść sukces. 
Zapewnimy, że będziemy spotykać się z rodzinami dzieci z SEND w każdym semestrze, aby dzielić się ich celami, 
informować Cię o postępach i dostępnym wsparciu. 
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Every child matters… every childhood matters. 

 Szkoła stawia mojemu dziecku wysokie wymagania. 
Podczas naszych spotkań z Państwem wyjaśnimy oczekiwania grupy wiekowej oraz to, czego oczekujemy od 
Państwa dziecka. 

 
Jako szkoła nieustannie chcemy się doskonalić, dlatego Twoja opinia jest dla nas tak ważna. Będziemy Cię 
informować o naszych postępach i zapraszamy do podzielenia się z nami swoją opinią w późniejszym terminie. 

 
Wielkie dzięki za nieustające wsparcie 
 
 
Louise Oddy 
Headteacher 


