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31 stycznia 2023 r 
 
Proces opcji roku 9 
 
Drogi Rodzicu/Opiekunie klasy 9, 
 
Plany są bardzo zaawansowane w odniesieniu do procesu, w ramach którego uczniowie 
decydują, jakie przedmioty będą kontynuować naukę, gdy przejdą do klasy 10 we wrześniu 
2023 r. 
 
Ta broszura zawiera kluczowe daty, które składają się na proces opcyjny. Znajdują się tam 
również dodatkowe informacje dotyczące programu nauczania, do których studenci będą 
mieli dostęp we wrześniu. 
 
Szkoła Beechwood jest głęboko przekonana, że edukacja nie jest systemem „jeden dla 
wszystkich”. Wierzymy, że wszyscy uczniowie potrzebują szerokiego i zrównoważonego 
programu nauczania, który zapewni im połączenie umiejętności akademickich, kreatywnych, 
praktycznych i społecznych, aby przygotować ich do życia w szybko zmieniającym się 
świecie XXI wieku. 
 
Zapoznaj się ze schematem na następnej stronie, aby uzyskać jasne wyjaśnienie tras 
dostępnych dla Twojego dziecka (dzieci). 
Dołożymy wszelkich starań, aby każdy uczeń mógł podążać za swoimi wyborami. Jednak w 
niektórych przypadkach może to nie być możliwe i skontaktujemy się z Tobą w celu 
omówienia tego, jeśli Twoje dziecko (dzieci) zostanie dotknięte. 
 
W czwartek 23 marca mamy wieczór dla rodziców klas 9. Rodzice będą mogli porozmawiać 
twarzą w twarz z nauczycielami przedmiotów, aby dowiedzieć się, jakie są postępy uczniów 
w przedmiotach z klasy 9, ale będą też mogli zadawać pytania dotyczące oferowanych 
przedmiotów z klasy 10. Liderzy przedmiotowi dla przedmiotów, które nie są obecnie 
studiowane na roku 9 (np. biznes, media, zdrowie i opieka społeczna oraz kreatywne i-
media) będą również dostępni, jeśli masz jakiekolwiek pytania, na które jeszcze nie 
udzielono odpowiedzi. 
 
Po wieczorze rodzicielskim prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go do 
Działu Obsługi Studentów przed ostatecznym terminem opcji w piątek 31 marca 2023 r. 
 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, nie wahaj się skontaktować z naszym 
dyrektorem ds. studiów z roku 9, panną Watson, pod adresem 
s.watson@beechwood.slough.sch.uk lub e-mailem pod adresem 
enquiries@beechwood.slough.sch.uk. 
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