
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
luni, 30 ianuarie 2023 
 
Dragi familii SGS Forest, 
Sper că această scrisoare vă va găsi în siguranță și bine. 
 

Miercuri 1 februarie 
Este încă intenția mea ca școala să fie deschisă tuturor elevilor în mod normal acest lucru 
Miercuri, chiar dacă unii membri ai personalului vor lua parte la  Greva la nivel național a Sindicatului 
Educației Naționale. 
 

Prioritatea mea va fi ca studenții să respecte un orar la fel de aproape de normal ca și noi 
poate oferi; acolo unde acest lucru nu este posibil, ei vor lua parte la valoroase activități alternative, 
inclusiv concursuri de case și adunări speciale. 
 

Aș dori să profit de această ocazie pentru a sublinia că disputa NEU nu este cu SGS Forest; 
mai degrabă, face parte din campania Uniunii pentru a se asigura că copiii și tinerii din Anglia au 
cei mai buni profesori și școli posibile. De asemenea, este de remarcat faptul că, în conformitate cu 
Legea muncii, profesorii care fac grevă vor sacrifica o zi de salariu de fiecare dată când fac grevă. 
 

Există noi greve planificate în februarie și martie, dintre care unele pot include membri ai 
alte sindicate din învățământ. Vă voi informa despre aranjamente pe măsură ce ne apropiem de 
fiecare dintre ele acestea, cu două priorități ale mele fiind să mențin școala deschisă pentru toți elevii 
ori de câte ori este posibil și să susțină dreptul personalului de a participa la acțiuni sindicale legale. 
 

Felicitări 
Sunt încântat să vă anunț că următorii studenți au fost selectați pentru anul 10 
Căpitanii și prefecții noștri de anul 10 pentru termenii 3 și 4: 
Beechenhurst   Clearwell     Symonds Yat 
Căpitanul casei  Căpitanul casei   Căpitanul casei 
Toby Brice-Nelson  Oliver Middlecote   Jay Kibble 
Prefecti   Prefecti    Prefecti 
Freya Cotta  Sam Bevan   Archie Bevan 
Dak Turner  Skye Laity    Lacie McStraw 
Kyle Walker  Maria Paraschiv   Deanna Phelps 
 

Rapoarte de progres 
În curând veți primi primele rapoarte de progres ale copilului dumneavoastră pentru acest an 
universitar. Scuzele melecă acest lucru este puțin mai târziu decât a fost planificat inițial, dar vă rugăm 
să rețineți că trecem de la a fio școală care nu ți-a oferit nicio informație sigură despre progresul 
academic anul trecut, să unul care o va face de acum încolo de trei ori pe an. 
 
Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră continuu. 
 
Alan Dane 
Director 


