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Stimați părinți/Îngrijitori  

Procesul de consultare al uniformei 

Am dori să profităm de această ocazie pentru a mulțumi părinților care și-au dat cu părerea și s-au consultat cu privire la 

uniformă. După câteva discuții cu personalul, guvernatorii și elevii, consensul general a fost că noua uniformă propusă este 

mai aspectuoasă, iar guvernatorii au fost de acord ca schimbarea să continue. Prin urmare, uniforma școlii Colton Hills se va 

schimba din septembrie 2021. 

Înțelegem că acest lucru este semnificativ și poate provoca reacții, însă vrem să vă asigurăm că decizia a fost gândită strategic 

și metodic, împreună cu toți membrii comunității noastre. Elevii noștri au purtat aceeași uniformă timp de peste 40 de ani, cu 

mici ajustări, și considerăm că este momentul potrivit să facem o schimbare pozitivă atât cu sigla, cât și cu uniforma. Vrem ca 

uniforma să reflecte „Mândria” și străduința noastră pentru excelență, în călătoria către nivelul cel mai înalt, un obiectiv pe 

care școala îl urmărește în ultimii ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercetările ne spun, de asemenea, că o uniformă școlară bine gândită poate juca un rol important în crearea unei comunități 

școlare și încurajează sentimentul de apartenență. Alte constatări cheie arată că o uniformă bine prezentată ajută la reducerea 

agresiunii și îmbunătățește comportamentul elevilor. A avea un cod vestimentar îngrijit stabilește limitele, îi ajută pe elevi 

să vadă școala ca pe un mediu de lucru și reduce multe distrageri asociate aspectului personal. 

Am ascultat cu atenție preocupările părinților cu privire la costurile asociate uniformei noi și, prin discuții suplimentare, 

dorim să vă asigurăm că vom sprijini familiile cu aceste schimbări. 

 

Elevii din clasa a X – a (clasa a XI – a din septembrie 2021) 

Elevii care sunt în anul 11 în 2021/2022 vor putea alege să-și finalizeze studiile în uniforma actuală (neagră), dacă doresc, 

reducând astfel povara asupra familiilor a căror copii vor petrece mai puțin de un an în școală. Am ascultat comunitatea 

noastră și vom continua să oferim sprijin pe tot parcursul acestui proces. 
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Elevii din clasele a VI – a până în clasa a IX – a (Clasele a VII – a până în a X – a din septembrie 2021) 

Din septembrie 2021, noua uniformă va fi o așteptare pentru elevii din anii 7-10 (2021-22), care vor adopta noul blazer gri, 

noul pantalon gri sau fusta gri tartan. 

Majoritatea familiilor cu copii în prezent în anii 7-9 vor putea profita de subvenția de plată pe care o oferim. Detaliile despre 

acest lucru sunt în graficul de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE Kit (Echipamentul pentru Educație fizică) 

De asemenea, vom actualiza kitul de Sport din septembrie. Noul kit va arăta culorile casei din care face parte copilul dvs și va 

avea un stil mai modern. Am lucrat îndeaproape cu furnizorii pentru a ne asigura că echipamentul este ușor de spălat și de 

purtat și că oferă o valoare excelentă pentru acest preț. 

Următorii pași 

Nu am luat această decizie cu ușurință și sperăm să acordăm suficient timp pentru ca toată lumea să se pregătească pentru 

această schimbare. În viitorul apropiat vor exista mai multe informații pentru a vă ține la curent cu aceste modificări. Între 

timp, sperăm să avem sprijinul dvs. pentru acest pas important în călătoria școlii către cel mai înalt nivel.  

 

Cum să intrați în legătură cu noi 

Dacă doriți mai multe informații, puteți intra pe pagina Întrebări frecvente Frequently Asked Questions, puteți să completați 

formularul nostru de feedback feedback form sau să ne contactați pe adresa de email head@coltonhills.co.uk 

Aș dori să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi pentru sprijinul dvs. continuu acordat școlii, pentru progresul 

copilului dvs. și să vă asigurăm că avem cele mai înalte așteptări pentru toți. 

 

Dna A Stephens – Directoarea Scolii Colton Hills Community School   
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