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Drogi Rodzicu/Opiekunie, 

Ponieważ zbliżamy się do końca tego półrocza, z niecierpliwością czekamy na drugą część tego roku 

akademickiego. W ramach naszego nieustającego dążenia do podnoszenia osiągnięć i aspiracji uczniów 

będziemy nadal ustalać wysokie standardy dotyczące wyglądu i mundurów dla naszych uczniów; 

pomaga nam to w skupieniu się na nauce, wzmacnianiu równości i promowaniu pozytywnego etosu 

szkolnego. Dlatego wysyłamy to jako przypomnienie jednolitych oczekiwań w Sir William Stanier School, 

aby wszyscy uczniowie byli gotowi do nauki pierwszego dnia po przerwie półsemestralnej. 

Oczekuje się, że wszyscy uczniowie będą uczęszczać w pełnym mundurze, w tym: 

- Krawat szkolny (zamiennik można kupić na recepcji za 3,50 GBP) 

- SWS School Blazer marynarka (musi być czarny, a tańsze alternatywy można kupić w niektórych dużych 

supermarketach) 

- Czarne spodnie szkolne lub spódnica do kolan (legginsy lub dżinsy nie są dopuszczalne) 

- Buty szkolne (czarna skóra – trampki/buty/plamsol nie są akceptowane) 

- Czarne rajstopy lub czarne skarpetki 

- tornister i piórnik zawierający podstawowe wyposażenie potrzebne na dzień szkolny. 

Wszelkie dodatkowe przedmioty, takie jak bluzy z kapturem czy bluzy, nie będą już dozwolone. Chociaż 

oczekujemy, że uczniowie będą nosić płaszcze w drodze do i ze szkoły oraz podczas przerwy i w porze 

lunchu na zewnątrz, będziemy prosić uczniów, aby zdjęli je w budynku szkolnym i przechowali w swoich 

torbach. Po powrocie, 28 lutego, uczniowie spędzą czas z wychowawcą i dokonana zostanie pełna 

kontrola umundurowania i wyposażenia. Skontaktujemy się z rodzicami, a my zajmiemy się 24 

godzinami na rozwiązanie wszelkich problemów. Od 29 lutego, jeśli uczniowie nie przestrzegają zasad 

dotyczących mundurków, skontaktujemy się z rodzicami, a uczniowie zostaną wysłani do naszego banku 

mundurków w celu pożyczenia i noszenia odpowiedniego mundurka lub mogą zostać poproszeni o 

powrót do domu w celu przebrania się na właściwy mundurek (jeśli w takim przypadku prosimy uczniów 

o szybki powrót do szkoły, w przeciwnym razie może to zostać uznane za nieuprawnioną nieobecność). 

Ponadto nie akceptujemy nienaturalnych kolorów farb do włosów lub kolorowych lakierów do paznokci, 

paznokci żelowych, sztucznych rzęs lub sztucznych paznokci. Uczniowie, którzy zdecydują się nosić je do 

szkoły, zostaną poproszeni o ich zdjęcie tak szybko, jak to możliwe. Jeśli chodzi o kolczyki, uczniowie 

mogą nosić jedną parę kolczyków, ale żadne inne kolczyki, w tym nos, nie są dopuszczalne. Uczniowie 

zostaną poproszeni o natychmiastowe usunięcie takich przedmiotów i naprawdę doceniamy wsparcie 

rodziców w zapewnieniu, że te przedmioty nie będą noszone w szkole. 

 



 

 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ubrania przeznaczonego do szkoły, skontaktuj się ze 

szkołą, aby porozmawiać z członkiem personelu. 

Wreszcie, w ostatnich tygodniach zaobserwowaliśmy wzrost liczby uczniów noszących telefony 

komórkowe, używających ich podczas przesiadek, noszących słuchawki/nakładki do uszu w szkole, a 

nawet na lekcjach. Mamy jasną politykę dotyczącą telefonów komórkowych i słuchawek, zgodnie z którą 

nie wolno ich używać, słyszeć ani widzieć podczas dnia szkolnego (8:30-15). Oczywiście noszenie 

słuchawek lub korzystanie z telefonu komórkowego nie sprzyja zaangażowaniu w lekcję i utrudnia 

uczniom naukę i zapamiętywanie nowej wiedzy, której są nauczani. Doświadczenie pokazało nam 

również, że zwiększa to liczbę chroniących skierowań dotyczących filmowania uczniów i personelu oraz 

zachowań niedopuszczalnych w szkole, tj. zastraszania. 

W związku z tym od poniedziałku 28 lutego każdy telefon komórkowy lub słuchawka, który jest widoczny 

w ciągu dnia szkolnego, zostanie skonfiskowany do końca dnia. Uczniowie będą mogli odebrać 

przedmiot od członka Senior Leadership Team z przodu recepcji. 

Bardzo doceniamy Wasze wsparcie i dbałość o szczegóły w zapewnieniu, że uczniowie przybędą do 

szkoły na czas (8:30 rano), wyglądają mądrze w pełnym mundurze, działają mądrze reprezentując się z 

dumą i są gotowi do odniesienia sukcesu. 

Z poważaniem 

Mrs. E. Hooley 

 

Interim Head of School 

 

 


