
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Marți, 13 iulie 2021 

Dragi părinți și îngrijitori.  

 

Vă mulțumim că v-ați acordat timp pentru a completa chestionarul nostru - iată rezultatele noastre: 

Rezultatele  

 

consultării după clubul școlar   

 

Chestionarul a fost trimis tuturor familiilor (de la F1 la 6 ani) marți, 6 iulie și în 3 limbi (engleză, 

poloneză și română) . Termenul limită pentru a răspunde la chestionar a fost joi 8 la ora 16:00, acesta 

a fost prelungit până vineri pentru a încerca să sporim răspunsurile. 

  

Răspunsuri  

 

Am primit 69 de răspunsuri, ceea ce reprezintă 28% din familii (există 245 de familii în școală). 

 

35% (24 de familii) din cele 69 de răspunsuri au spus că ar fi interesate să folosească clubul după 

școală. Acest lucru echivalează cu puțin sub 10% din populația școlii și include unele familii care nu 

au folosit niciodată clubul, deși au indicat că știu despre el.   

 

Cât de des ați folosi clubul? 

 

33% dintre oameni au spus între 1 și 2 ori pe săptămână (8 familii) 

29% dintre oameni au spus între 2 și 3 ori pe săptămână (7 familii)  

16% dintre oameni au spus de 3-4 ori pe săptămână (4 familii) 

4 % dintre oameni au spus de 5 ori pe săptămână (1 familie) 

8% dintre oameni au dat un răspuns care nu a putut specifica ori  

 

Dacă am lua cea mai bună estimare a utilizării ar fi 73 de sesiuni pe săptămână, aceasta ar echivala 

în medie cu 15 copii pe noapte (cu toate acestea nu există nicio indicație a nopților în care ar dori 

oamenii) 

 

 

Cât de mult ați fi dispus să plătiți  

 

46% dintre familii au spus că ar fi dispuși să plătească 9,00 GBP pe sesiune (11 familii)  

25% dintre familii au spus că ar fi dispuși să plătiți până la 12,00 GBP pe sesiune (6 familii)  

29% dintre familii au spus că vor fi dispuși să plătească până la 14,00 GBP pe sesiune (7 familii)  

 

Orele de închidere  

 

29% din familii au spus că vor avea nevoie de club pentru a termina la 17:00 ( 7 familii)  

38% dintre familii au spus că vor avea nevoie de club pentru a termina la ora 17:30 (9 familii)  



33% dintre familii au spus că vor avea nevoie de club pentru a termina la ora 18:00 (8 familii)  

 

 

Toate familiile care au spus că vor sau ar putea folosi clubul erau conștiente de existența acestuia.   

 

Ca școală, nu intenționăm să continuăm cu un club intern, deoarece ne-am străduit să oferim acest 

lucru cu succes. Recunoaștem că unele familii simt cu tărie că un club după școală la școala noastră 

este important, este un serviciu de care au nevoie și au dorit foarte mult să ne gândim la modul în 

care acest lucru ar putea fi posibil. Am făcut anchete cu furnizorii pentru a vedea cine ar putea fi 

interesat să conducă un club la Sidmouth și ar putea fi dispus să-l încerce și să vadă dacă îl pot face 

durabil. Physical Foundations Ltd a fost de acord să deschidă un club After School la 

Sidmouth. În prezent, lucrează cu noi, oferind cursuri de educație pentru educație și cluburi de 

educație după școală legate de Premium Sports Sports. De asemenea, conduc cluburi de vacanță de 

vară în cadrul Hull.  

 

Oferta lor este ca un club independent - condus de ei înșiși și nu de școala primară Sidmouth. Ei vor 

folosi sala noastră mare și o cameră adiacentă și le vom oferi acest spațiu gratuit pentru a sprijini 

aprovizionarea după școală.  

 

● Clubul va funcționa în fiecare seară în fiecare seară între orele 15: 15-17: 30 

●  . 

● Fiecare seară va costa 10 GBP, acesta fiind un tarif fix pentru oricând în cadrul sesiunii. 

● Plățile vor fi efectuate lunar în avans prin intermediul site-ului Fundații fizice. Rezervarea se va 

face prin acest site web și se va deschide începând cu 19 iulie. Trebuie să plătiți în momentul 

rezervării, iar locurile trebuie rezervate cu două săptămâni în avans. 

● Există maximum 32 de spații disponibile în fiecare seară.  

 

Physical Foundations Ltd a garantat că va conduce clubul pentru perioada de toamnă. Aceștia vor 

revizui numerele pe parcursul semestrului de octombrie și pot anunța că clubul se va închide de 

Crăciun dacă nu cred că pot face clubul durabil. Sunt dedicați clubului și vor face tot posibilul pentru a 

promova clubul, astfel încât acesta să fie durabil. Vom sprijini și în orice mod putem.  

 

Sperăm că acest club va avea succes și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu Physical Foundations 

Ltd în perioada de toamnă.  

 

 

Cu stimă,  

 
Kath Roe, 

director executiv  

 

 

 

 
 

 
 
  
 
 


