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Dragi părinti, 

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul acestui semestru, așteptăm cu entuziasm a doua 

parte a acestui an universitar. Ca parte a eforturilor noastre continue de a crește nivelul și 

aspirațiile elevilor, vom continua să stabilim standarde înalte în ceea ce privește aspectul și 

uniforma pentru studenții noștri; acest lucru ne ajută să menținem un accent puternic pe 

învățare, să consolidăm egalitatea și să promovăm un etica școlara pozitiva. Prin urmare, 

trimitem acesta scrisoare ca o reamintire a așteptărilor privind uniformele de la școala Sir 

William Stanier, astfel încât toți elevii să fie prezenti în prima zi după pauza de jumătate de 

semestru. 

Toți studenții sunt așteptați să participe în uniformă completă, care să includă: 

- Cravată școlară ( poate fi achiziționată de la recepție pentru 3,50 GBP) 

- SWS School Blazer (trebuie să fie negru și alternative mai ieftine pot fi achiziționate de la 

unele supermarketuri mari) 

- Pantaloni negri de școală sau fustă până la genunchi (leggings sau blugi nu sunt acceptați) 

- Pantofi de școală (piele neagră – pantofii de sport/ pantofii/ pantofii nu sunt acceptați) 

- Colanti negri sau ciorapi negri 

- O ghiozdan si trusa de creion, continand echipamentul de baza necesar pentru ziua de 

scoala. 

Nu vor mai fi permise articole suplimentare, cum ar fi bluze cu glugă sau pulovere. În timp 

ce ne așteptăm ca elevii să poarte o haină în drum spre și dinspre școală și în timpul pauzei 



 

 

și al prânzului afară, le vom cere elevilor să le scoată în clădirea școlii și să le depoziteze în 

genți. La întoarcere, pe 28 februarie, studenții vor petrece timp cu tutorele lor și vor fi 

efectuate o verificare completă a uniformei și a echipamentului. Părinții vor fi contactați și 

vom acorda 24 de ore pentru ca orice problemă să fie rezolvată. Începând cu 29 februarie, 

dacă elevii nu respectă politica privind uniforma, părinții vor fi contactați și elevii vor fi 

trimiși la banca noastră de uniforme pentru a împrumuta și a purta uniforma corectă sau li 

se va putea cere să se întoarcă acasă pentru a se schimba în uniforma corectă (dacă este 

cazul, solicităm ca elevii să se întoarcă rapid la școală, sau aceasta poate fi clasificată ca 

absență neautorizată). 

In plus, nu acceptam culori nenaturale de vopsea de par sau lac de unghii colorat, unghii cu 

gel, gene false sau unghii false. Elevii care aleg să le poarte la școală vor fi rugați să le 

elimine cât mai curând posibil. În ceea ce privește piercing-urile, elevii pot purta o pereche 

de cercei , dar nu sunt acceptate alte piercing-uri, inclusiv piercing-urile pentru nas. 

Elevilor li se va cere să elimine imediat orice astfel de articol și apreciem cu adevărat 

sprijinul părinților pentru a ne asigura că aceste articole nu sunt purtate la școală. 

Dacă aveți îndoieli cu privire la un articol de îmbrăcăminte destinat școlii, vă rugăm să 

contactați școala pentru a vorbi cu un membru al personalului. 

În cele din urmă, în ultimele săptămâni, am observat o creștere a numărului de elevi care 

poartă telefoane mobile, folosindu-le la schimbări, purtând căști/căști în preajma școlii și 

chiar la lecții. Avem o politică clară privind telefoanele mobile și căștile, care este : că 
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acestea nu trebuie folosite, auzite sau vizibile în timpul  zilei de școală (8:30-15). În mod 

clar, purtarea căștilor sau utilizarea unui telefon mobil nu promovează implicarea la lecție 

și va îngreuna elevii să învețe și să-și amintească noile cunoștințe care le sunt predate. 

Experiența ne-a arătat, de asemenea, că a crescut numărul de trimiteri de protecție în 

legătură cu filmarea studenților și a personalului și a comportamentului inacceptabil în 

școală, adică hărțuire. 

 

Prin urmare, de luni, 28 februarie, orice telefon mobil sau căști vizibile în timpul zilei de 

școală va fi confiscat până la sfârșitul zilei. Elevii vor putea colecta obiectul de la un 

membru al echipei de conducere senior din fața recepției. 

Apreciem foarte mult sprijinul și atenția dumneavoastră la detalii pentru a ne asigura că 

elevii ajung la școală la timp (8.30 am), Look Smart în uniformă completă, Act Smart 

reprezentându-se cu mândrie și gata Să aibă succes. 

Cu stimă 

doamna E. Hooley 

Șef interimar de școală 
 

 


