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Петък, 6 януари 2023 г 

 
Уважаеми родители и полагащи грижи 

 
Анкета за родители 

 
Благодарим на всички, които взеха участие в скорошното проучване за родители. Прегледахме 
резултатите и сега може да споделим с вас някои ключови успехи и ключови пътища напред. 

 
2021 г 
Първо, ето три области от миналогодишното проучване, които ни казахте, че трябва да подобрим 
заедно с това, което направихме по тях през годината. 

 Някои от вас не чувстват, че имаме достатъчно високи очаквания за вашите деца 
Споделихме цели за деца по време на дните на родителите и обсъдихме напредъка с родители, които 
може да имат притеснения относно напредъка на детето си. Това е област, върху която трябва да 
продължим да работим. 

 Някои от вас не чувстват, че подкрепяме по-широкото личностно развитие на вашето 
дете 
Консултирахме се с вас относно програмата Jigsaw и споделихме с вас част от работата, която се извършва 
в частта Changing Me на програмата, която разглежда 

 Някои от вас казаха, че трябва да сме по-добри в това да ви информираме какво учи 
вашето дете през годината. 
Изпращаме редовни бюлетини, за да ви информираме какво се случва в училище и наскоро започнахме 
да споделяме с вас бюлетини за учебната програма. 

 
2022 г 
Тази година това са три от tказахте ни, че се справяме добре: 

 Детето ми се справя добре в това училище. 
 Детето ми се чувства сигурно и щастливо в това училище. 
 Училището се грижи учениците му да се държат добре.  

 
Тази година това са нещата, които бихте искали да видите подобрени: 

 Детето ми е било тормозено и училището се справи с тормоза бързо и ефективно. 
За нас е важно всяко дете да е безопасно в училище. За да отговорим на притесненията, които някои от 
вас споделиха, ние ще се уверим, че всеки път, когато споделите притеснения за това, че детето ви е 
тормозено, ние ще съобщим много ясно с вас какви действия предприемаме, за да се справим с 
проблема. Ще се свържем отново с детето ви, след като въпросът бъде разгледан, за да се уверим, че 
няма допълнителни проблеми и ще предприемем допълнителни стъпки, ако е необходимо. Ние ще 
гарантираме, че регистрираме инциденти внимателно, за да ни помогне да открием всякакви модели на 
поведение. 

 Детето ми има SEND (специални образователни потребности/увреждания) и 
училището му предоставя необходимата подкрепа, за да успее. 
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Ние ще гарантираме, че се срещаме със семейства на деца с SEND всеки срок, за да споделяме техните 
цели, да ви информираме за напредъка и каква подкрепа има. 

 Училището има големи очаквания към детето ми. 
На нашите срещи с вас ще разберем по-ясно какви са очакванията на годишната група и какво очакваме от 
вашето дете. 

 
Като училище ние непрекъснато искаме да се подобряваме, затова вашите отзиви са толкова важни за 
нас. Ще ви информираме за напредъка, който постигаме, и ще ви поканим да ни дадете повече отзиви 
на по-късна дата. 

 
Много благодаря за вашата постоянна подкрепа 
 
Louise Oddy 
Headteacher 


