
Every child matters… every childhood matters. 

  
 

 
Vineri 6 ianuarie 2023 

 
Dragi părinți și îngrijitori 

 
Sondaj pentru părinți 

 
Mulțumim tuturor celor care au participat la recentul sondaj pentru părinți. Am analizat rezultatele și acum 
este posibil să vă împărtășim câteva succese cheie și căi de urmat. 

 
2021 
În primul rând, iată trei domenii din sondajul de anul trecut pe care ne-ați spus că trebuie să le îmbunătățim 
împreună cu ceea ce am făcut cu acestea în timpul anului. 

 Unii dintre voi nu au considerat că avem așteptări suficient de mari pentru copiii voștri 
Am împărtășit ținte pentru copii în timpul zilelor părinților și am discutat despre progresul cu părinții care ar 
putea avea îngrijorări cu privire la progresul copilului lor. Acesta este un domeniu la care trebuie să continuăm să 
lucrăm. 

 Unii dintre voi nu au simțit că sprijinim dezvoltarea personală mai largă a copilului 
dumneavoastră 
Ne-am consultat cu dvs. despre programul Jigsaw și v-am împărtășit o parte din munca efectuată în partea 
Changing Me a programului, care privește 

 Unii dintre voi au spus că trebuie să fim mai buni în a vă informa ce învață copilul 
dumneavoastră pe parcursul anului. 
Am trimis periodic buletine informative pentru a vă anunța ce se întâmplă în școală și, mai recent, am început să 
vă distribuim buletine informative despre curriculum. 

 
2022 
Anul acesta, acestea sunt trei dintre tCe ne-ai spus că ne descurcăm bine: 

 Copilul meu se descurcă bine la această școală. 
 Copilul meu se simte în siguranță și fericit la această școală. 
 Școala se asigură că elevii săi se comportă bine.  

 
Anul acesta, acestea sunt lucrurile pe care ați dori să le vedeți îmbunătățite: 

 Copilul meu a fost agresat, iar școala s-a confruntat cu hărțuirea rapid și eficient. 
Este important pentru noi ca fiecare copil să fie în siguranță la școală. Pentru a răspunde preocupărilor pe care 
unii dintre dumneavoastră le-au împărtășit, ne vom asigura că, de fiecare dată când împărtășiți îngrijorări legate 
de hărțuirea copilului dumneavoastră, vă vom comunica foarte clar ce măsuri luăm pentru a rezolva problema. 
Vom reveni cu copilul dumneavoastră după ce problema a fost rezolvată pentru a ne asigura că nu au mai existat 
probleme și vom lua măsuri suplimentare dacă este necesar. Ne vom asigura că înregistrăm incidentele cu 
atenție pentru a ne ajuta să identificăm orice tipare de comportament. 

 Copilul meu are SEND (Special Educational Needs/Disabilities), iar școala îi oferă sprijinul de 
care are nevoie pentru a reuși. 
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Every child matters… every childhood matters. 

Ne vom asigura că ne întâlnim cu familiile copiilor cu SEND în fiecare trimestru pentru a-și împărtăși obiectivele, 
pentru a vă informa cu privire la progrese și ce sprijin există. 

 Școala are așteptări mari pentru copilul meu. 
În întâlnirile noastre cu dumneavoastră vom fi mai clari despre așteptările grupului de an și ce așteptăm de la 
copilul dumneavoastră. 

 
Ca școală, dorim în mod continuu să ne îmbunătățim, de aceea feedback-ul tău este atât de important pentru 
noi. Vă vom informa cu privire la progresele pe care le facem și vă invităm să ne oferiți mai multe feedback la o 
dată ulterioară. 

 
Multe mulțumiri pentru sprijinul dumneavoastră continuu 
 
 
Louise Oddy 
Headteacher 


