
Every child matters… every childhood matters. 

  
 

 
Cienījamie vecāki un aprūpētāji 

 
Vecāku aptauja 

 
Paldies visiem, kas piedalījās nesenajā vecāku aptaujā. Mēs esam pārskatījuši rezultātus un tagad varam 
dalīties ar jums dažiem galvenajiem panākumiem un galvenajiem virzieniem uz priekšu. 

 
2021. gads 
Pirmkārt, šeit ir trīs jomas no pagājušā gada aptaujas, kuras, jūsuprāt, mums ir jāuzlabo, kā arī tas, ko esam 
šajā jomā paveikuši gada laikā. 

 Daži no jums uzskatīja, ka mums nav pietiekami lielas cerības pret jūsu bērniem 
Mēs esam kopīgojuši mērķus bērniem vecāku dienu laikā un apsprieduši progresu ar vecākiem, kuriem var būt 
bažas par bērna progresu. Šī ir joma, pie kuras mums jāturpina strādāt. 

 Daži no jums nejuta, ka mēs atbalstām jūsu bērna plašāku personīgo attīstību 
Mēs konsultējāmies ar jums par programmu Jigsaw un dalījāmies ar jums dažiem darbiem, kas paveikti 
programmas daļā Mainot mani, kurā aplūkotas 

 Daži no jums teica, ka mums ir labāk jāinformē, ko jūsu bērns mācās visa gada garumā. 
Mēs regulāri izsūtām informatīvos izdevumus, lai informētu jūs par to, kas notiek skolā, un nesen esam sākuši 
kopīgot ar jums mācību programmas informatīvos izdevumus. 

 
2022. gads 
Šogad šīs ir trīs no tko jūs mums teicāt, ka mums iet labi: 

 Manam bērnam šajā skolā iet labi. 
 Mans bērns šajā skolā jūtas droši un laimīgs. 
 Skola rūpējas, lai tās skolēni būtu labi uzvedušies.  

 
Šogad šīs lietas vēlaties uzlabot: 

 Mans bērns ir ticis iebiedēts, un skola ātri un efektīvi tika galā ar iebiedēšanu. 
Mums ir svarīgi, lai katrs bērns skolā būtu drošībā. Lai risinātu dažu no jums paustās bažas, mēs nodrošināsim, ka 
ikreiz, kad dalīsities bažās par to, ka jūsu bērns tiek iebiedēts, mēs ar jums ļoti skaidri paziņosim, kādas darbības 
mēs veicam, lai atrisinātu šo problēmu. Mēs vēlreiz sazināsimies ar jūsu bērnu pēc lietas izskatīšanas, lai 
pārliecinātos, ka nav radušās nekādas turpmākas problēmas, un vajadzības gadījumā veiksim papildu darbības. 
Mēs nodrošināsim, ka mēs rūpīgi reģistrējam incidentus, lai palīdzētu mums pamanīt jebkādus uzvedības 
modeļus. 

 Manam bērnam ir SEND (speciālās izglītības vajadzības/invaliditātes), un skola sniedz viņam 
nepieciešamo atbalstu, lai gūtu panākumus. 
Mēs nodrošināsim, ka tiekamies ar bērnu ģimenēm ar SEND katru semestru, lai pastāstītu par saviem mērķiem, 
informētu jūs par progresu un sniegto atbalstu. 

 Skolā ir lielas cerības pret manu bērnu. 
Tiekoties ar jums, mēs skaidrāk uzzināsim par gada grupas gaidām un to, ko mēs sagaidām no jūsu bērna. 
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Every child matters… every childhood matters. 

Kā skola mēs nepārtraukti vēlamies pilnveidoties, tāpēc jūsu atsauksmes mums ir tik svarīgas. Mēs informēsim 
jūs par paveikto un aicināsim sniegt mums papildu atsauksmes vēlāk. 

 
Liels paldies par jūsu pastāvīgo atbalstu 
 
 
Louise Oddy 
Headteacher 


