18/02/2022

Уважаеми родители/настойници,
С приключването на този срок, ние очакваме с ентусиазъм началото на втората част на тази учебна
година. Като част от нашето продължаващо усилие да повишим целите и стремежите на нашите
ученици, ние ще продължим да следваме високи стандарти по отношение на външният вид и
униформа на учениците; това ни помага да поддържаме ясен фокус върху обучението, да
засилим равнопоставеността и да насърчим положителната училищна култура. Ето защо ние
изпращаме това писмо, като напомняне за изискванията за униформа в училище „Сър Уйлям
Станиер“, така че всички ученици да бъдат готови за обучението си от първият ден след срочната
ваканция.
Всички ученици трябва бъдат в пълна униформа, която включва:
-

Училищна вратовръзка (може да бъде закупена от рецепцията за £3.50)

-

Униформено сако за училище „Сър У. Станиер“ (задължително е да бъде черно
и по-ефтини варианти могат да се купят от някои от големите сумермаркети)
Черни униформени панталони или пола до коленете (клинове и дънки не са
разрешени)
Униформени обувки ( черни кожени обувки- маратонки, платформи, гуменки
или кецове не са разрешени
Черен чорапогащник или черни чорапи
Училищна раница и моливник, съдържащ необходимите учебни пособия за училищният ден.

-

Всякакви други допълнителни вещи повече няма да бъдат позволени, като например блузи с
качулки или пуловери. Ние бихме искали палтата или якетата, които учениците носят докато идват
на училище или докато се прибират, както и по време на почивките, да бъдат съблечени и
съхранявани в раницата по време на учебните занятия в сградата на училището. При връщането си
на 28-ми февруари, ще бъде отделено време, в което учениците ще бъдат с класните си
ръководители и ще бъде извършена пълна проверка на униформите и пособията. Родителите ще
бъдат уведомени и ние ще предоставим 24 часа за разрешаване на възникнали проблеми. От 29ти февруари, ако ученикът не следва политиката за униформа, родителите ще бъдат уведомени и
ученикът ще бъде насочен към учищният ресурс от униформи за да заеме и носи необходимата
униформа или може да бъде помолен да се върне в къщи и да облече изискваната униформа( в
този случай, съветваме учениците да се върнат възможно най-бързо в училище, или да бъдат
санкционирани за неизвинено отсъствие.)

В допълнение, не се позволява коса, оцветена в цветове, които не са естествени, както и цветен
лак за нокти, изкуствени нокти или мигли. Учениците, които са решили да имат подобни в
училище, ще бъдат помолени да ги премахнат възможно най-бързо. По отношение на пиърсинга,
учениците могат да носят един чифт обеци без висулки, но нищо повече от това, включително
обеците за нос не са разрешени. Учениците ще бъдат помолени да свалят подобни вещи веднага
и в тази връзка ние високо ценим подкрепата на родителите тези вещи да не бъдат носени в
училище.
Ако имате съмнения или въпроси по отношение на вещи или облекло, предназначено за училище,
моля свържете се с училището за да говорите с член на екипа.
И накрая, през последните седмици, се забелязва увеличаване на броя на учениците, които носят
мобилни телефони и ги използват в междучасията, използват слушалки в училището и дори в
часовете. Ние имаме ясна политика за мобилните телефони и слушалки, която е просто, че те не
могат да бъдат използвани, слушани или видими по време на учебният ден (8:30 – 15:00ч.).
Очевидно е, че носенето на слушалки или използването на телефон не насърчава участието в часа
и ще направи обучението по-трудно за учениците, както и възможността да запомнят новите
знания, на които те са обучавани. Опитът също така ни показва, че това води до увеличаване на
броя на сигналите свързани с правенето на снимки или видео на ученици или персонал и
поведение, което не е позволено в училище, като например тормоз.
Ето защо, от понеделник, 28-ми февруари, всеки мобилен телефон или слушалки, които бъдат
забелязани по време на училищният ден, ще бъдат конфискувани до края на деня. Учениците ще
могат да си ги получат обратно в края на учебният ден, от член на Старшият ръководен състав
пред рецепцията.
Ние високо цение вашата подкрепа и внимание към детайлите за да гарантираме, че учениците
пристигат в училище навреме (8:30 ч.), Изглеждат добре в пълна униформа, Държат се добре,
представяйки себе си с гордост и са готови да Бъдат успешни.
Искрено Ваша
Mrs. E. Hooley

Временен Ръководител на училището

