
Drogi rodzicu i opiekunie, 

 

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że Państwa syn uzyskał miejsce w Shirebrook 

Academy. 

Cieszy nas niezmiernie, że wybrali Państwo naszą szkołę jako szkołę średnią dla swojego dziecka i 

czekamy z niecierpliwością na współpracę z Państwem przez następnych pięć lat. 

Początek szkoły średniej to czas wielkich zmian w życiu każdego dziecka. Zdajemy sobie również 

sprawę, że jest to czas troski rodziców o pomyślną aklimatyzację dzieci w nowej szkole. Niemniej 

jednak, chcielibyśmy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby proces przejścia ze szkoły 

podstawowej do średniej odbył się jak najkorzystniej, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. 

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania ciekawego programu rozpoczęcia szkoły średniej i w 

niedługim czasie będziemy w stanie podzielić się z Państwem jego szczegółami. W międzyczasie 

prowadzimy również rozmowy ze szkołą podstawową, do której uczęszcza Państwa dziecko, w celu 

zebrania niezbędnych informacji na temat każdego ucznia i pomocy, którą bedziemy mogli 

zaoferować. 

Przygotowujemy także informacje dla nowych klas siódmych (Year 7), które niebawem dostępne 

będą na naszej stronie internetowej, gdzie będą mogli Państwo zapoznać się z naszą szkołą i jej 

funkcjami (www.shirebrookacademy.org). 

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie będą mogli Państwo: 

- zapoznać sie z mapą szkoły 

- skorzystać z wirtualnej wycieczki po naszym obiekcie 

- obejrzeć klasy 

- zapoznać się z planem dnia i przerwą na lunch 

- zaznajomić się z kadrą nauczycielską 

Mamy nadzieję, że cały proces przejścia Państwa dziecka ze szkoły podstawowej do średniej 

odbędzie się bez większych problemów. Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub sugestie, 

prosimy o kontakt pod specjalnie do tego celu przygotowanym adresem mailowym: 

transition@shirebrookacademy.org 

Prosimy również o niezwłoczny kontakt pod: transition@shirebrookacademy.org, jeżeli okaże się, że 

nie potrzebują już Państwo dłużej miejsca dla Państwa dziecka w naszej szkole. 

 

Z poważaniem 

 

Ms H. Wakefield - zastępca dyrektora 

 

Zachęcamy do odwiedzania nas na Twiterze: https://twitter.com/Shireacademy 
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