
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Wtorek 13 lipca 2021 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie.  

 

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie naszego kwestionariusza - oto nasze wyniki: 

Wyniki  

 

konsultacji pozaszkolnych Klubu   

 

Ankieta została wysłana do wszystkich rodzin (od F1 do 6) we wtorek 6 lipca w 3 językach 

(angielskim, polskim i rumuńskim) . Termin odpowiedzi na kwestionariusz upłynął w czwartek, 8-go o 

godzinie 16.00, został on przedłużony do piątku, aby spróbować zwiększyć liczbę odpowiedzi. 

  

Odpowiedzi  

 

Otrzymaliśmy 69 odpowiedzi, co stanowi 28% rodzin (w szkole jest 245 rodzin). 

 

35% (24 rodziny) z 69 odpowiedzi stwierdziło, że byliby zainteresowani skorzystaniem z świetlicy. 

Odpowiada to prawie 10% populacji szkolnej i obejmuje niektóre rodziny, które nigdy nie korzystały z 

klubu, chociaż wskazały, że o nim wiedziały.   

 

Jak często korzystałbyś z klubu? 

 

33% osób powiedziało od 1 do 2 razy w tygodniu (8 rodzin) 

29% osób powiedziało od 2 do 3 razy w tygodniu (7 rodzin)  

16% osób powiedziało do 3-4 razy w tygodniu (4 rodziny) 

4 % osób odpowiedziało 5 razy w tygodniu (1 rodzina) 

8% osób udzieliło odpowiedzi, która nie była w stanie określić czasów  

 

Jeśli przyjmiemy najwyższe oszacowanie użycia, będzie to 73 sesje tygodniowo, średnio odpowiada 

to 15 dzieciom na noc (jednak nie ma wskazania, na które noce ludzie chcieliby) 

 

 

zapłacićIle bylibyście skłonni zapłacić  

 

46% rodzin zadeklarowało, że byliby skłonni zapłacić 9,00 GBP za sesję (11 rodzin)  

25% rodzin zadeklarowało gotowość zapłacić do 12,00 GBP za sesję (6 rodzin)  

29% rodzin stwierdziło, że byłoby gotowych zapłacić do 14,00 GBP za sesję (7 rodzin)  

 

Godziny zamknięcia  

 

29% rodzin stwierdziło, że klub powinien zakończyć się o 17:00 ( 7 rodzin)  

38% rodzin stwierdziło, że klub musiałby zakończyć pracę o godzinie 17:30 (9 rodzin)  

33% rodzin stwierdziło, że klub musiałby zakończyć pracę o godzinie 18:00 (8 rodzin)  



 

 

Wszystkie rodziny, które powiedziały, że będą lub mogą korzystać z klubu, wiedziały, że istnieje.   

 

Jako szkoła nie planujemy kontynuować prowadzenia własnego klubu, ponieważ staraliśmy się 

zapewnić to z sukcesem. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre rodziny są głęboko przekonane, że klub 

pozaszkolny w naszej szkole jest ważny, jest usługą, której potrzebują i bardzo chciały, abyśmy 

zastanowili się, jak to jest możliwe. Dotarliśmy do dostawców, aby zobaczyć, kto może być 

zainteresowany prowadzeniem klubu w Sidmouth i może chcieć go wypróbować i sprawdzić, czy 

mogą sprawić, by był on zrównoważony. Physical Foundations Ltd. zgodziło się na otwarcie 

klubu pozaszkolnego w Sidmouth. Obecnie pracują z nami, zapewniając nauczanie WF i 

pozaszkolne kluby WF powiązane z naszym WF Sport Premium. Prowadzą również letnie kluby 

wakacyjne w Hull.  

 

Ich oferta jest jako niezależny klub - prowadzony przez siebie, a nie szkołę podstawową Sidmouth. 

Będą korzystać z naszej dużej sali i sąsiedniego pokoju, a my udostępnimy im tę przestrzeń 

bezpłatnie, aby wesprzeć świetlicę.  

 

● Klub będzie działał w każdy dzień tygodnia wieczorem w godzinach 15:15-17:30. 

●  2 Wykwalifikowany personel Physical Foundations Ltd zapewni zajęcia sportowe i 

edukacyjne, ciągłe zaopatrzenie, przekąski i napoje. 

● Każdy wieczór kosztuje 10 funtów, jest to stawka ryczałtowa za dowolny czas trwania sesji. 

● Płatności będą dokonywane co miesiąc z góry za pośrednictwem strony internetowej Physical 

Foundations. Rezerwacja będzie dokonywana za pośrednictwem tej strony i rozpocznie się 19 

lipca. Musisz zapłacić w momencie rezerwacji, a miejsca należy rezerwować z 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

● Każdego wieczoru dostępne są maksymalnie 32 miejsca.  

 

Physical Foundations Ltd gwarantuje prowadzenie klubu na jesienną kadencję. Zweryfikują liczby w 

połowie października i mogą powiadomić, że klub zostanie zamknięty w Boże Narodzenie, jeśli 

uznają, że nie uda im się utrzymać klubu. Są oddani klubowi i zrobią wszystko, co w ich mocy, aby go 

promować, aby był zrównoważony. Wesprzemy w każdy możliwy sposób.  

 

Mamy nadzieję, że ten klub odniesie sukces i czekamy na współpracę z Physical Foundations Ltd w 

semestrze jesiennym.  

 

 

Z poważaniem  

 
Kath Roe 

Dyrektor Wykonawczy  

 

 

 

 
 

 
 
  
 
 


