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Drogi rodzicu i opiekunie, 

 

Mamy nadzieję, że mają się Państwo dobrze i radzą sobie z zaistniałą i jakże trudną sytuacją 

pomyślnie. 

Jeszcze raz chcielibyśmy podkreślić, że cieszy nas niezmiernie fakt, że wybrali Państwo naszą szkołę, 

Shirebrook Academy, na szkołę średnią dla swojego dziecka i oczekujemy z niecierpliwością na dalszą 

współpracę z Państwem przez kolejnych 5 lat. 

Jest to czas wielkich zmian w życiu każdego ucznia i zdajemy sobie sprawę, że wielu rodziców 

traktuje przejście ze szkoły podstawowej do średniej z podobnym niepokojem. Niemniej jednak        

chcielibyśmy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby proces ten przebiegł w najbliższym czasie 

bez większych zakłóceń oraz żeby było to jak najbardziej pozytywne doświadczenie zarówno dla 

dzieci, jak i dla Państwa. 

Jak co roku, specjalnie powołana grupa zajmująca się przechodzeniem dzieci ze szkoły podstawowej 

do średniej, tzw. Transition Team, odwiedzałaby teraz poszczególne szkoły podstawowe w celu 

zebrania niezbędnych informacji na temat każdego ucznia i oszacowania pomocy, jaką bedziemy 

mogli zaoferować od września. Grupa ta udzielałaby również informacji na temat dwutygodniowego 

programu uczęszczania niektórych dzieci do naszej szkoły jeszcze przed zakończeniem roku 

szkolnego. Niestety w związku z zaistniałą sytuacją zamknięcia szkół, cały zaplanowany przez nas 

proces nie będzie mógł się odbyć, niemniej jednak wszelkie niezbędne informacje udostępniliśmy na 

naszej stronie internetowej. 

Wirtualne przejście ze szkoły podstawowej do średniej ma na celu zapewnienie Państwa dziecku 

pozytywnego, a zarazem wolnego od stresu doświadczenia szkoły średniej przed rozpoczęciem roku 

szkolnego we wrześniu. 

 

Dysponujemy już specjalnie przygotowaną sekcją na naszej stronie internetowej dla nowych klas 7: 

https://www.shirebrookacademy.org/year-6-transition/ 

Znajdą tu Państwo przydatne źródła informacji dotyczące szkoły i jej funkcji. 

Źródła, które są już dostępne zawierają: 

- mapę szkoły 

- wirtualną wycieczkę po naszym obiekcie 

- informacje dotyczące planu dnia i przerwy na lunch 

- informacje dotyczące kadry nauczycielskiej odpowiedzialnej za klasy 7 

- materiały edukacyjne, które można przeczytać i uzupełnić, w celu zaznajomienia się z niektórymi   

  przedmiotami w szkole średniej 

 

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

bieżąco informowć o nowych materiałach do nauki dodawanych na naszej stronie internetowej. 

https://www.shirebrookacademy.org/year-6-transition/
https://twitter.com/Shireacademy


 

Celem tego pakietu informacyjnego jest dostarczenie Państwu istotnych szczegółów dotyczących 

przejścia Państwa dziecka ze szkoły podstawowej do szkoły średniej. 

Prosimy o zapoznanie sie z załączonymi informacjami: 

1.Szkolny mundurek. W związku z zaistniałą sytuacją ”The Schoolwear Centre“ - sklep oferujący 

mundurki szkolne w Mansfield jest tymczasowo nieczynny. Poinformujemy Państwa w najbliższym 

czasie odnośnie szczegółów dotyczących zakupu mundurka szkolnego. 

2.Szczegóły dotyczące transportu do i ze szkoły dla osób dojeżdżających. 

3.Wskazówki i porady stworzone podczas kwarantanny przez naszych uczniów bieżącego roku 7, 

którzy z entuzjazmem podzielili się przydatnymi informacjami opartymi na własnym doświadczeniu, 

odnośnie efektywnego procesu aklimatyzacji w naszej szkole. 

 

Dołożymy wszelkich starań, żeby przejście Państwa dziecka ze szkoły podstawowej do szkoły 

średniej, odbyło się bez większych zakłóceń. Chcemy również zapewnić, że jesteśmy gotowi do 

udzielenia wszelkiego wsparcia i odpowiedzenia na wszystkie nurtujące Państwa pytania, a także na 

rozwianie wszelkich obaw, jakie mogą Państwo mieć w tym niecodziennym i niepokojącym czasie. 

Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania, związane z rozpoczęciem nauki w naszej szkole, 

prosimy o kontakt pod specjalnie do tego przygotowanym adresem: 

transition@shirebrookacademy.org 

Czekamy z niecierpliwością na powitanie naszego nowego roku 7 w naszej akademii już we wrześniu. 

 

 

Z poważaniem 

 

Ms H. Wakefield 
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