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FORMALNA KONSULTACJA BROADWATER – PROPOZYCJA ZAMKNIĘCIA (PRZERWANIE) 

SZKOŁA PUBLICZNA, STYCZEŃ 2023 

Wstęp 
 
Pomiędzy 12 października a 29 listopada Urząd Miasta Wandsworth przeprowadził publiczną 

konsultację na temat propozycji zamknięcia Szkoły Podstawowej Broadwater, z zamierzeniem 

przkształcenia placówki w Szkołę Specjalną. Dostaliśmy 31 odpowiedzi an konsultację, z  55% 

większością (17 respondentów) zgadzającą się z propozycją. Po ostrożnym rozważeniu wszystkich 

odpowiedzi oraz otrzymanej informacji zwrotnej, Urząd Mista Wandsworth podjął trudną decyzję 

aby przejść do formalnego stadium ustawowo reglowanego procesu na umorzenie (zamknięcie) of 

Szkoły Podstawowej Broadwater. Formalna konsultacja na  ‘przepisane zmiany’ do Szkoły Paddock 

związane z relokacją oraz rozbudową na plac  Broadwater odbywa się w tym samym czasie. Obie 

konsultacje będą trwały 4 tygodnie, zakończą się o północy w czwartek 2 lutego. Konsultację szkoły 

The Paddock można znaleźć: https://haveyoursay.citizenspace.com/wandsworthcsd/paddock-23. 

Następując po formalnym stadium konsultacji, jeśli ostateczna decyzje zostanie podjęta aby 

postępować z dwiema propozycjami, dostarczy to około 190 miejsc dla lokalnych uczniów z 

kompleksowymi potrzebami aby zaspokoić rosnący wymóg w gminie.  

Proces konsultacji oraz informacja zwrotna przed publikacją 

onsultacja przed publikacją  Broadwater była na konsultacyjnej stronie internetowej  Urzędu Miasta 

Wandsworth od 12 października do 29 listopada 2022. Konsultacja była otwarta dla wszystkich 

zainteresowanych stron. Dokumentacja zawarła propozycją, Często Zadawane Pytania (FAQs), oraz 

Ocenę Wpływu Potrzeb Równości.  

 

Podejście  

W trakcie tego procesu, Urząd był i pozostanie zaangażowany do podejścia które jest przejrzyste , 

podtrzymuje otwarte linie komunikacji  i ma okazane skupienie na słuchaniu opinii całej społeczności 

szkolnej.  

 

Rozpoznajemy że propozycje oraz proces konsultacji może być niepokojący dla rodziców, uczniów oraz 

kadry Broadwater i pracowaliśmy blisko z kierownictwem szkoły na bieżąco aby dostarczyć 

potrzebnego wsparcia. Rozpoznajemy i doceniamy trwające poświęcenie kadry  Broadwater oraz 

członków zarządu do edukacji oraz dobrobytu uczniów a także dobrobytu rodziców, kadry 

współpracowników oraz szerszej społeczności. Trwające zaangażowanie kierownictwa oraz kadry w 

kompleksowych warunkach jest godny pochwały i sprawiło że proces jest łatwiejszy dla wszystkich.  

 

Chcelibyśmy także rozpoznać wsparcie, czas oraz wartościową ekspertyzę kadry urzędników którzy 

przed wypuszczeniem propozycji zaangażowali się oraz nauczyli z doświadczenia innych władz 

lokalnych aby zapewnić że propozycje oraz proces konsultacji były przedstawione oraz dostarczone w 

jasny oraz wrażliwy sposób. 

 

Dokumentacja 

Dokumentacja konslutacji zawierała propozycję, często zadawane pytania oraz ocenę wpływu potrzeb 

równości (EINA). Kwestonariusz konsultacji pytał o opinie na  4 główne pytania. Po otrzymaniu próśb 

przez ludzi na wydarzeniu konsultacyjnym, opublikowano dodatkową dokumentację: specyfikację dla 

https://haveyoursay.citizenspace.com/wandsworthcsd/paddock-23
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proponowanej Szkoły Specjalnej, wielkość terenu szkół lokalnych do Broadwater, oraz wolne miejsca 

w lokalnych szkołach w Broadwater.  

 

Aby zapewnić że materiał jest dostępny dla każdego, dokumenty są dostępne w formacie gotowym do 

wydruku oraz papierowym oraz przetłumaczone na polski, urdu oraz somalijski. Inne formaty były 

także dostępne na prośbę. 

 

Zaangażowanie  

Urząd aktywnie zaangażowała się z uczniami, rodzicami oraz opiekunami, kadrą oraz radą zarządzającą 

i związkami zawodowymi, innymi grupami lokalnymi oraz szerszą społecznością aby zapewnić że 

wszystkie zainteresowane strony miały okazję aby wyrazić swoją opinię na temat propozycji. Odbyło 

się internetowe spotkanie konsultacyjne dnia 19 października 2022, w którym wziął udział dyrektor 

szkoły oraz starsi urzędnicy z Urzędu Wandsworth, dając zainteresowanym stronom szansę aby 

przedyskutować propozycję oraz zadać pytania jakie mogą mieć na temat propozycji lub konsultacji. 

Dodatkowo odbyło się spotkanie w szkole Broadwater dnia 9 listopada 2022. Aby zapewnić 

maksymalne poziomy świadomości oraz aby zachęcić udział, konsultacja była promowana na różne 

sposoby podczas okresu konsultacji włączając korespondencję od władz lokalnych do kadry 

Broadwater oraz rodziców uczniów Broadwater na konsultacyjnej stronie internetowej Urzędu 

Wandsworth, oraz rozmowę z liderem Urzędu Wandsworth w BBC Radio Londyn. 

 
Odpowiedzi  
 
Otrzymano 31 odpowiedzi na konsultację. 16 było od lokalnych mieszkańców, 13 od rodziców uczniów 

Broadwaters, jedna od członka kadry w szkole oraz jedna od loalnego radnego. 17 respondentów 

zgodziło się (55%) z propozycją zamknięcia Szkoły Podstawowej Broadwater, 13 nie zgodziło sie oraz 

jeden nie był pewny. Większość osób zgadzających się z propozycją było lokalnymi mieszkańcami. 

Powody dla których respondenci zgodzili się z propozycją włączyły to że uważali że zaspokoiłoby to 

potrzeby dzieci z SEND w okolicy, że byłoby to najbardziej kompetentne użycie gminnej posiadłości 

szkolnej oraz poprawiłoby to zrównoważony rozwój systemu szkolnego w okolicy Tooting. Czworo 

respondentów dodało inne powody – dwoje było zadowolone że szkoła pozostałaby  ‘szkoła’ pod 

lokalnymi władzami jeśli proponowany plan uzyskałby zgodę, dwoje podało że istnieje silna potrzeba 

na nową placówkę SEND w okolicy Tooting. 

Większość z 13 respondentów które nie zgodziło sie było rodzicami lub opiekunami dzieci w szkole. 

Wszyscy z 13 respondentów którzy nie zgodzili się z propozycją jako poowdy podało wpływ na 

edukację oraz dobrobyt dzieci. Dziewięcioro martwiła odległość od nowej szkoły – siedmioro z nich 

było rodzicami/opiekunami dzieci w szkole. Dodatkowo, 10 respondentów podało inne powody dla 

których nie zgodzili się z propozycjami. Dwoje respondentów nie zgodziło się z propozycją ponieważ 

uważali że zamknięcie szkoły nieproporcjonalnie wpłynełoby na edukację dzieci w niekorzystnej 

sytuacji. Uważają że szkoła obecnie dostarcza wysokiego poziomu edukacji a społeczność wspiera 

bezradne rodziny na które zamknięcie miałoby negatywny wpływ.  

Wszyscy respondeci byli także zapytani czy mają jakieś alternatywne pomysły aby rozwiązać wyzwania 

z jakimi boryka się szkoła i sześcioro respondentów podało specyficzne sugestie. Objęły budowę 

nowego obiektu SEND w obecnej szkole lub budowę nowej szkoły, albo na terenie Broadwater lub 

gdzieś indziej aby zapobiec potrzebie zamknięcia istniejącej szkoły.  
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Respondenci zostali zapytani czy mają jakieś uwagi na temat Oceny Potrzeb Wpływu Rowności. Dwoje 

respondentów uważało że nie wykonano wystarczającej analizy w związku z potencjalnym wpływem 

zamknięcia szkoły na bezbronne grupy. 

Odpowiedź urzędu na sprawy wniesione przez respondentów konsultacji  
 
Urząd odpowiedział na wniesione sprawy w odpowiedzi na konsultację w następujący sposób: 

 
Powiedzieliście Zrobiliśmy 

OBAWY 

Efekt na edukację dzieci  Doceniamy to że te propozycje wzbudzą obawy oraz niepokój związany z wpływem 
na edukację dzieci Broadwater i dlatego zaplanowaliśmy wsparcie aby 
zminimalizować ten wpływ. Należy zauważyć że Wandsworth ma wiele dobrych 
szkół oraz że jest mobilną gminą, co oznacza że szkoły są przyzwyczajone do 
uczniów przenoszących się z roku na rok. Wszyscy dyrektorowie szkół wiedzą o tej 
propozycji a lokalni liderzy zostali poproszeni o ostrożne rozważenie jak przyjęcie 
dziecka z Broadwater jest zarządzane w celu zmniejszenia wpływu na kadrę 
Broadwater oraz członków klasy aby przygotowac z wyprzedzeniem na gładkie 
przeniesienie. Otrzymujące szkoły zostały poproszone o komunikowanie ofert 
miejsc oraz dat rozpoczęcia z władzami lokalnymi oraz dyrektorem szkoły 
Broadwater aby pozwolić na podzielenie się informacją i wesprzeć ten proces dla 
dzieci oraz pomoc im się przyzwyczaić. Zachęcamy pozostanie dzieci w Broadwater 
do końca roku szkolnego, aby jak najlepiej pomóc im w tym przeniesieniu. 
 
Jeśli ta propozycja będzie zrealizowana, będzie zarządzany process przyjęcia 
nadzorowany przez Serwisy Uczniów aby pomoc uczniom i rodzicom w złożeniu 
aplikacji do nowej szkoły, gdzie będzie to możliwe rodziny będzie zaoferowana ich 
preferowana szkoła w zależności od dostępnych miejsc.  
 
Dodatkowo, stworzono pakiet wsparcia jak wyszczególniono w tabeli poniżej. 

Efekt na dobrobyt dzieci  Jesteśmy wrażliwi na wpływ tych propozycji na dobrobyt dzieci i urząd blisko 
współpracował ze szkołą aby stworzyć pakiet wsparcia.  Szkoła i społecznościowy 
serwis psychologiczny pracowały i będą kontynuowały pracę ze szkoła aby 
wspólnie zaplanować oferowane wsparcie lub jak dzielić się informacją, będzie to 
oparte na potrzebach dzieci oraz ich rodzin. Rodziny i dzieci będą także wspierane 
w przeniesieniach do nowych szkół. 

Odległość do nowej 
szkoły  

W bliskiej odległości do 1.5 mili od  Broadwater jest 16 szkół. Ta informacja została 
opublikowana w odpowiedzi na informację zwrotną na wydarzenie konsultacyjne 
dnia 19 października i jest dołączona jako dodatkowy dokument informacyjny dla 
tej konsultacji. 

Wpływ na zatrudnienie  Rozumiemy że jest to niespokojny czas dla kadry i pracowaliśmy z kierownictwem 
w szkole aby dostarczyć wsparcie dla kadry związane z zatrudnieniem podczs 
procesu. Będzie to kontynuowane jak okresłono w paragrafie 57 tego raportu. 

Efekt na lokalną 
społeczność  

Jak rozumiemy ta propozycja będzie miała nieuchronny wpływ na lokalną 
społeczność, została stworzona w szerszym interesie wszystkich dzieci oraz rodzin 
w Wandsworth a zwłaszcza najbardziej bezbronnych dzieci z SEND. 

Inne powody (nie objęte powyżej) 

Czy istniejąca placówka 
Paddock pozostanie 
placówką SEN  

Placówka Paddock Upper School’s Priory Lane będzie zatrzymana do rozwinięcia 
jako inna potrzeba SEN, to zobowiązanie było przez członka gabinetu Cllr Kate Stock 
na Komitecie Dziecięcym dnia 28 września 2022. Placówka Paddock School’s St 
Margaret Crescent pozostanie jako miejsce szkoły podstawowej dla Paddock. 
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Dostępne wsparcie SEN  Rodzice uczniów z EHCPs będa wspierani przez serwis oceny specjalnych potrzeb 
edukacyjnych aby rozwazyć opcje szkół, a konsultacja ze szkołą przez nich 
preferowaną będzie zainicjowana w momecie kiedy jest to zażądane. 

Propozycje 
nieproporcjonalnie 
wpływaja na edukację 
pokrzywdzonych dzieci 

Wykonano Ocenę Potrzeb Wpływu Równości (EINA) przed wypuszczeniem 
konsultacji aby zidentyfikować potencjalny wpływ tej propozycji na grupy z 
chechami ochronnymi, oraz odpowiednie złagodzenie. Po informacji zwrotnej 
otrzymanej z wydarzeń konsultacyjnych oraz odpowiedzi na konsultację zostało to 
uaktualnione. 

Dostep do zielonych 
przestrzeni powinien być 
dla maksymalnej liczby 
dzieci 

Jak Broadwater ma dużo przestrzeni, będzie to także ważne w rozwijaniu placówki 
dla dzieci SEND. Naszym celem jest utrzmanie tej przestrzeni na dworze w 
zmienionej szkole. 

Potrzeby na nową 
średnią szkołę dla dzieci 
z potrzebami SEND nie 
są jasne i dlatego ważne 
opcje alterbatywne nei 
zostały odkryte. 

Podążając za informacją zwrotną na wydarzeniu konsultacyjnym na internecie dnia 
19 października, wymogi dla nowej placówk SEN zostały opublikowane. Badano 
inne opcje zanim rowinięto propozycję, zostało to opublikowane w raporatch 
Komitetu Urzędu. 

Przyrost naturalny spada 
w niejasnych czasach ale 
także może po tym 
wzrosnąć. Zamknięcie 
szkoły jest 
krótkowzroczne. 

Użyliśmy prognoz ze źródeł rządowych w rozwoju naszych planów. Jeśli przyrost 
naturalny miałby ponownie wzrosnąć , są szkoły które mają mozliwość zwiększenia 
liczby uczniów jeśli byłoby to potrzebne w przyszłości. 

ALTERNATYWNE PROPOZYCJE ABY ROZWIĄZAĆ WYZWANIA Z KTÓRYMI BORYKA SIĘ SZKOŁA – PORUSZONE 
PUNKTY 

-budowa nowego 
budynku SEND w 
istniejącej szkole lub 
budowa nowej placówki 
szkolnej w obrębie 
Broadwater lub gdzieś 
indziej w okolicy. 
 
-dodanie sekcji SEND do 
różnych szkół w gminie. 
 
-budowa szkoły na dużej 
przestrzeni Broadwater 
używając odnawialnych 
oraz nadających się do 
przetworzenia 
materiałów.  
 
-kupno nieruchmości 
komercyjnej i przemiana 
na szkołę. 

Został rozważony szereg propozycji, takic jak inne placówki lub połączenie z inna 
szkołą (czerwiec 2022 OSC papier Paper.No.22-206 dostarcza dalszych szczegółów). 
Aczkolwiek, placówka Broadwater była jedyną realną opcja aby dostosować 
potrzeby placówki SEND w dostępnym alokowanym budżecie capital build oraz aby 
dostarczyć liczbę wymaganych miejsc. Dodatkowo, Tooting zostało uderzone 
najbardziej przez spadającą liczbę uczniów szkół podstawowych. Ta propozycja 
zezwala na dodatkową wymaganą placówkę  SEND, zarządzając problemem 
spadającej liczby uczniów w okolicy. 
 
 

Czy istnieją propozycje 
aby zamknąć inne 
szkoły? 

Obecnie nie ma innych planów na zamknięcie innych szkół. Aczkolwiek, nie można 
tego wykluczyć ponieważ będzie to zależało od wymogu lub projekcji uczniów. 
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Springfield jako 
potencjalna placówka. 

Mimo że pringfield ma pojemność na nową szkołę, przestrzeń jest bardzo mała  i 
nie byłaby w stanie zaspokoić wymaganego zapotrzebowania i potrzeb dzieci które 
będzie wspierać. 

Szkoła ma pojemność na 
ponad 192 miejsc, więc 
gdzie idzie dodatkowe 
miejsce? Czy będzie 
sprzedane na rozwój 
nieruchomości? 

Żadna część Broadwater nie będzie sprzedana na rozwój nieruchomości.  Będzie 
zmieniona na nową placówkę aby zaspokoić potrzeby dzieci SEND które będzie 
wspierała. 

Jeśli mamy dzieci które 
odpowiednie do tej 
szkoły specjalnych 
potrzeb jak możemy 
otrzymać informację na 
ten temat? 

Szkoła Paddock będzie nadal funkcjonować podczas trwania procesu związanego z 
tymi propozycjami. Podania do szkoły Paddock mogą być złożone poprzez Serwis 
Oceny Specjalnych Potrzeb Wandsworth (SNAS). Wszyscy uczniowie w Paddock 
mają Plan Edukacji, Zdrowia oraz Opieki (EHC). 

Jak składamy zażalenie 
na temat niedociągnięć 
szkoły. 

Jasno wyraziliśmy na spotkaniu konsultacyjnym że decyzja aby zamknąć  szkołę 
Broadwater nie była oparta na wynikach, standardach lub zarządzniu szkołą. 
Zażalenie na temat szkoły powinny być złożone używając formalnych procedur 
szkoły i jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku możesz złożyć zażalenie do DFE 
(Ministerstwo Oświaty): https://www.gov.uk/complain-about-school/state-
schools 

Przenieść Broadwater do 
mniejszej placówki 
lokalnie 

Niestety, ogólnie liczba uczniów w szkołach w Wandsworth spada i szkoła 
podstawowa Broadwater jest szczególnie dotknięta, co nie jest dla szkoły do 
utrzymania na dłuższą metę.  

 

Następne Kroki  

Wsparcie dla dzieci, rodzin i kadry 

Pracujemy z zespołem kierującym szkoły aby zapewnić że dzieci, rodziny oraz kadra jest wspierana 

podczas tego procesu, aby zapewnić że problemy są rozwiązywane jak się pojawią oraz aby zapewnić 

że każda zmiana jest traktowana sprawnie oraz delikatnie.  Cały czas szukamy opinii, życzeń oraz uczuć 

od zespołu kadry aby oprzeć nan ich pakiet wsparcia który jest dostarczany. Nasz Serwis Szkoła oraz 

Psychologii Społecznościowej blisko współpracuje ze szkołą aby omówić plany na tranzycje oraz jak 

komunikowana jest informacja , co jest oparte na potrzebach dzieci oraz rodzin na bieżąco. 

Stworzyliśmy także sesje refleksyjnej przestrzeni dla kadry wspomagającej oraz nauczycieli, które są 

dostarczone przez połączonego Psychologa Edukacyjnego na bazie semestralnej. 

 

Jesteśmy zaangażowani w upewnianu się że kadra jest priorytetyzowana do możliwości zatrudnienia 

w lokalnych placówkach aby uniknąć zwolnień jak tylko będzie można. Wiemy o lokalnych brakach , 

takich jak asystenci nauczania (TAs) oraz asystentów wsparcia nauczania (LSAs), co dostarczy 

możliwości dla przeniesionych pracowników. Podzieliliśmy się listą ofert pracy w Wandsworth z kadrą, 

która jest ponad szkołami i zawiera wszystkie oferty pracy urzędu. Dla tych pracowników którzy 

rozważają swoje następne kroki, zatrudniliśmy specjalistę od zatrudnienia aby dostarczył porady 

związanej z zatrudnieniem dla wszystkich członków kadry. Pracownicy otrzymają pomoc w planowaniu 

CV, technikach rozmów kwalifikacyjnych oraz dopasowywaniu wymagań do innych prac. Kadra 

otrzyma również indywidualne wsparcie oparte na ich warunkach i będą mieli dostęp do programu 

wsparcia pracowników urzędu.  

 

https://www.gov.uk/complain-about-school/state-schools
https://www.gov.uk/complain-about-school/state-schools
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Jak podzielić się swoimi opiniami 
 

Ważne jest abyśmy usłyszeli Twoją opinię oraz tych którzy są także dotknięci i zaaranżowaliśmy 

liczbę możliwości aby to zrobićIt, jak wyszczególniono w ustawowej nocie poniżej. Władze lokalne 

skonsultują się z uczniami, rodzicami i opiekunami, kadrą, radą zarządzającą, innymi lokalnymi 

szkołami oraz związkami zawodowymi. Konsultujemy także z innymi grupami oraz z szerszą 

społecznością lokalną. 
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Zawiadomienie Ustawowe 

 

GMINA WANDSWORTH LONDOYN 

ZAWIADOMIENIE ZAMIARZE ZAWIESZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
BROADWATER  
 

Gmina Wandsworth w Londynie proponuje zawieszenie (zamknięcie) Szkoły 
Podstawowej Broadwater, podstawowej szkoły środowiskowej na Broadwater 
Road, London, SW17 0DZ.   
 
Dane kontaktowe  
Propozycje są publikowane w imieniu Urzędu Wandsworth przez Anę Popovici, Dyrektora 
Serwisów Dziecięcych, Wandsworth Town Hall, Wandsworth High Street, SW18 2PU.  
 

Realizacja   
Proponuje się że szkoła będzie zamknięta z dniem 31 sierpnia 2023. Wymagania ustawowe 
poinformowały harmonogram realizacji jak poniżej: 

 
Działanie Harmonogram 

Oddelegowana decyzja dla Dyrektora Serwisów Dziecięcych w 
konsultacji z przewodniczącym gabinetu dla dzieci aby 
zdecydować czy opublikować ustawowe propozycje tych 
zmian. 
 

Początek tygodnia 19 grudnia 
2022 

4 tygodniowa ustawowa reprezdentacja (‘formalna 
konsultacja’). 
 

 
 

Okres konsultacji: czwartek 5 
stycznia 2023 (pierwszy dzień 
Wiosennego Semestru) do 
czwartku 2 lutego 2023 

Komitet Przeglądu oraz Analizy (OSC) oraz Komitet 
Wykonawczy – podejmowanie decyzji na temat propozycji 
podążając za fomalnymi konsultacjami.  

OSC – 6 marca 2023  
 
Wykonawczy 7 marca 2023 

Konsultacja kadry HR 
 

Marzec 2023 do listopad 2023 - 
styczeń 2024 

Przyjęcia – uzgodnienie miejsc dla przeniesionych uczniów na 
wrzesień 2023.  

Kwiecień 2023 

Proponowana data zamknięcia Broadwater 31 sierpnia 2023 

Jeśli propozycje są zaaprobowane, rozpoczyna się program 
budowy – zmiana przeznaczenia Broadwater na placówkę SEN  
 

Wrzesień 2023 

Zakończenie programu budowy Rok Szkolny 2025/26 
(szacowane) 

Przesiedlenie Paddock - Gimnazjum (Rok 7 i 8) i Starsze klasy 
(Rok 9-14) uczniowie przeniesieni do zaadaptowanego budynku 
szkolnego 

Rok Szkolny 2025/26 
(szacowane) 
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Powód zamknięcia  
 
Szkoła Podstawowa Broadwater jest usytuowana w Wandsworth, w okolicach Tooting. Szkoła 
jest dużą placówką i posiada adekwatną przestrzeń na zewnątrz. Szkoła ma wydajność dla 3 
do 4 postaci wejścia dla każdej grupy wiekowej i obecnie operuje jako 1 forma wejścia. 
 
Ogólnie liczba uczniów w szkołach w Wandsworth spada co powoduje znaczącą presję 
finansową na wszystkie szkoły podstawowe, włączając Broadwater.  
 
Lokalnie, przez ostatnie 5 lat, widzimy 44% wzrost w potrzebie miejsc SEND. W jesteśmy 
ponad wskaźnikami Londynu oraz krajowymi dla uczniów z Planem Edukacji, Zdrowia oraz 
Opieki (EHCP) którzy wymagają placówki SEND. 
 
Biorąc pod uwagę wielkość powierzchni placówki Broadwater, dostarcza obu wewnętrznej 
oraz zewnętrznej przestrzeni potrzebnej aby przyjąć specjalistyczną placówkę aby zapokoić 
potrzeby dużej grupy uczniów SEND z kompleksowymi potrzebami.  

 

Liczba uczniów oraz przyjęcia  
 
Przeniesieni uczniowie  
Z dniem 4 grudnia, mieliśmy 151 uczniów zapisanych od klasy przedszkolnej oraz zerówki 
do roku 6. 133 uczniów jest w obowiązkowych grupach wieku szkolnego (Zerówka do Rok 
6).  
 
Władze Lokalne są usatysfakcjonowane że mamy wystarczającą liczbę miejsc w innych 
szkołach lokalnych dla przeniesionych uczniów, z 253 miejscami w szkołach w odległości 1 
mili od Broadwater, oraz 591 miejsc w szkołach w odległości do 1.5 mili od Broadwater w 
grupach wiekowych od zerówki do roku 5. 
 
Przyjęcia 
Jeśli decyzja jest podjęta po stadium formalnej konsultacji aby przyjąć propozycje, dla dzieci 
w Szkole Podstawowej Broadwater aby złożyć podania do szkół lokalnych, wprowadzony 
będzie zarządzany process przyjęcia przez Zespól Serwisów Uczniowskich Urzędu. Rodzice 
będą mogli wyrazić preferencje do szkół do których chcieliby aby uczęszczało ich dziecko. 
Gdzie możliwe będą zaoferowane rodzinom preferowane szkoły, w zależności od 
dostępnych miejsc. Dołożymy wszelkich starań aby zaoferować te same szkoły dzieciom z 
tej samej rodziny. Wszystkie podania będą rozważone razem w tym samym czasie. Rodzice 
zostaną powiadomieni o dniu wspólnej oferty do końca kwietnia 2023.  
 
Większość szkół w okolicy the Tooting obecnie ma wolne miejsca i urząd jest pewien że 
będzie w stanie umieścić wszystkie dotknięte dzieci w lokalnej szkole. Okoliczni dyrektorzy 
szkół i szkoły zostały poinformowane o tej propozycji oraz o prawdpodobnym wpływie 
otrzymania uczniów Broadwater do ich szkół, co pozwoli im się wcześniej przygotować na 
sprawną tranzycję.  
 
Miejsca zostaną ulokowane zgodnie z indywidualnymi dprzepisami przyjęcia szkół z 
rodzicami mającymi prawo do odwołanie się do Niezależnego Panelu Odwołania jeśli nie 
będzie możliwe zaoferowanie miejsca w ich preferowanej szkolea. Aby dostarczyć dalszego 
wsparcia dla rodziców, odbędzie się warsztat związany z precesem przyjęcia jeśli wymóg 
będzie wystarczający. 
 
Przyjęcia SEN 
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Rodzice uczniów z bEHCP będą wspierani przez serwis oceny specjlanych edukacyjnych 
potrzeb aby rozważyć opcje szkół, zainicjowana także zostanie konsultacja z ich 
preferowaną szkołą w momencie jak będzie to żądane. 

 

Przeniesieni uczniowie 

 
Z uwagi na obecną liczbę na liście w Broadwater, Władze Lokalne są usatysfakcjonowane 
że mają wystarczającą liczbę miejsc w lokalnych szkołach dla przeniesionych uczniów, 
włączając tych z SEN, z 253 miejscami w szkołach w odległości 1 mili od Broadwater, oraz 
591 miejsc w szkołach w odległości do 1.5 mili od Broadwater w grupach wiekowych od 
zerówki do Roku 5. 
 
Dowód Potrzeby 
W Wandsworth, liczba uczniów w szkołach podstawowych spadła z 20,674 do 19,149 (7.3%) 
w ciągu 5 lat do października 2021. Liczba w zerówkach spadła o 438 (14.5%) w tym samym 
okresie, z szczytu 3,006 w październiku 2016 do 2,568 w październiku 2021. Projekcja jest 
również taka że liczba uczniów rocznika zerówki na poziomie gminy spadną w drugiej części 
dekady (aż do 2030). 
 
Liczba uczniów w okolicy Tooting spadła jeszcze bardziej niż na poziomie gminy. W styczniu 
2022, 25% (148 miejsc) dostępnych miejsc w zerówkach w okolicy nie było zapełnione. W 
szkole Broadwater, liczba uczniów spadła o połowę z 413 w październiku 2016 do 206 w 
styczniu 2022 i są teraz bliżej do 150 od zerówki do roku 6. 
 
Poniższa tabela pokazuje prognozę dla liczby uczniów w szkołach w okolicy przez następne 
5 lat , co demonstruje że ogólna liczba uczniów od zerówki do roku 6 mają spaść do 2027, 
ponad 33 uczniów lub 1.5 formy wpisu. 
 

Rok Zerówka 1 2 3 4 5 6 Całość 

2021/2022 
A 437 481 456 448 486 447 448 

3,203 

2022/2023 428 437 480 452 443 479 442 3,161 

2023/2024 455 417 432 473 445 437 473 3,132 

2024/2025 444 440 408 423 462 432 429 3,038 

2025/2026 423 428 428 395 409 445 421 2,949 

2026/2027 417 412 416 414 382 395 433 2,869 

 
Pozycja Finansowa 

Szkoły są finansowane na bazie na ucznia, co oznacza że spadek w liczbie uczniów w 

ogólnodostępnych szkołach dostarcza presji na szkolne budżety. 

Większe zapotrzebowanie na mejsca SEND zwiększa presję na Blok Wysokich Potrzeb 

Grantu Dedykowanego Szkole który finansuje placówki SEND. Ponieważ potrzeba obecnie 

nie może być zaspokojona w gminie istnieje większa zależność na drogiej niezależnej 

placówce. Wandsworth wydaje £12 milionów funtów rocznie na niezależne miejsca SEND.  

Propozycja aby zmodyfikować Szkołę Podstawową Broadwater na specjalistyczna placówkę 

wspomorze presje budżetowe poprzez redukcję potrzeby umieszczenia dzieci w bardzo 

drogiej specjalistycznej placówkach z dala od gminy oraz zaspokoi naszą ambicję aby 

zainwestować w wysokiej jakości placówkę SEND lokalnie, trzymając dzieci w ich lokalnych 

społecznościach. 

Wpływ na społeczność  
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Docenia się to że szkoła tworzy część szerszej społeczności oraz było to częścią informacji 

zwrotnej od rodziców z konsultacji przed publikacją. Pomijając edukacyjną placówkę w 

szkole,, wiele z dodatkowych udogodnień takich jak klub śniadaniowy, klub po szkole, użycie 

społecznościowe, będą dostępne w innych lokalnych szkołach lub innych placówkach w 

społeczności. Jako część propozycji, budynki szkoły będą nadal używane do edukacyjnych 

celów aby zaspokoić rosnącą potrzebę dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Istnieje 8 innych państwowych szkół podstawowych w odległości jednej mili 

od szkoły oraz 16 w odległości 1.5 mili. Dodatkowo jest wiele miejsc przedszkolnych w 

Wandsworth, jak jest kilka prywatnych, wolontariackich lub niezależnych placówek oraz 

lokalnych szkół w Broadwater które mają pojemność aby wziąść dzieci na etapie early years 

foundation. 

  

Podróż  

 
Dane wolnych miejsc w lokalnych szkołach sugeruje obecnie że  99% uczniów Broadwater 
może być umieszczona w lokalnej szkole w odległości 1 mili od szkoły Broadwater, z 100% 
umieszczonych w odegłości 1.5 mili od ich adresu domowego. Obecnie, tylko 19% uczniów 
Broadwater mieszka w odległości 1 km od szkoły. Dodatkowo, obecnie nie dostarczamy 
Asysty do Podróży dla uczniów SEN  do i ze szkoły Broadwater. Dlatego nie przewidujemy 
znaczącego wpływu na podróże szkolne. 

 
Jak odpowiedzieć: wsparcie; sprzeciw oraz komentarze 
 
Urząd Wandsworth rozpocznie konsultację dnia 5 stycznia 2023 przez 4 tygodnie aby 
uzyskać opinie na temat przedstawionych propozycji. Konsultacja zostanie zamknięta o 
północy 2 lutego 2023. Wsparcie, sprzeciw lub komentarze powinny być dostarczone w 
ciągu czterech tygodni od daty publikacji tej propozycji (do 2 lutego 2023) przez internet, 
mailowo lub drogą pocztową jak podano poniżej: 
 
• Ankieta internetowa: zachęcamy do wypełnienia ankiety internetowej jako najbardziej 

efektywny oraz bezpieczny sposób aby podać nam swoje opinie na: 
https://haveyoursay.citizenspace.com/wandsworthcsd/broadwater-23 

• Możesz wysłać komentarze drogą mailową do consult@wandsworth.gov.uk – proszę 

użyć nagłówka ‘Broadwater Formalna Konsultacja’.  

• Możesz wysłać komentarze drogą pocztową na poniższy adres: 

Broadwater Formal Consultation 

Wandsworth Local Authority 

Commissioning Team 

5th Floor 

Wandsworth Town Hall 

Wandsworth High Street 

London 

SW18 2PU 

• Kopie papierowe oraz tłumaczenia (Urdu, Polski i Somalijski) dokumentów 

konsultacyjnych dostępne są na pisemne żądanie na powyższy adres, drogą mailową 

consult@wandsworth.gov.uk lub telefoniczną 020 8871 7316 (proszę zwrócic uwagę że 

dzwoniący powinni wybrać opcję Przyjęcia i Transfery i podać ‘Broadwater Formalna 

Konsultacja’  kiedy zostaną przekazani do urzędnika). 

https://haveyoursay.citizenspace.com/wandsworthcsd/broadwater-23
mailto:consult@wandsworth.gov.uk
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Upon concluding the formal consultation stage, all views will be considered by the Overview 

and Scrutiny Committee (6th March 2023) and the Executive Committee (7th March 2023) as 

to whether to proceed with the proposals. 


