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Proces konsultacji 

• Co się dzieje podczas okresu konsultacji i jak zapewnisz że jest dostępne dla wszystkich? 

Proces konsultacji musi podążać za wytycznymi ustawowymi. W okresie czterech tygodni będziemy 

konsultować z uczniami, rodzicami oraz opiekunami, kadrą, radą zarządzającą, innymi lokalnymi 

szkołami oraz związkami zawodowymi oraz szerszą lokalną społecznością. 

Użyjemy różnych sposobów zaangażowania włączając przez internet oraz drogą pocztową. 

Przetłumaczymy istotny materiał na języki którymi posługuje się społeczność szkolna oraz zwrócimy 

uwagę na rodziców oraz opiekunów którzy mają dodatkowe potrzeby aby upewnić się że ich zdanie 

jest słyszane w tej fazie zaangażowania.  

Finanse 

• Czy ta propozycja jest sterowana finansowo? 

Ambicją urzędu jest zapewnienie że potrzeby dzieci z SEND mogą być zaspokojone lokalnie, utrzymując 

je blisko do ich rodzin orz przyjaciół. Z powodu wzrostu liczby dzieci z EHCPs które wymagają miejsc w 

szkołach specjalnych, nie możemy dlużej zaspokoić ich potrzeb w lokalnych środowiskach szkolnych 

oraz polegać na kosztownych nielależnych umieszczeniach poza Wandsworth. Kładzie to ogromną 

presję na budżetach urzędu i wpływ tego jest taki że mamy mniej funduszy dostępnych dla naszych 

szkół aby wesprzeć włączenie. Ta propozycja redukuje tą presję ponieważ rozbudowuje nasze 

specjalistyczne umieszczenie redukując zależność od sektora niezależnego, wspierając także ogólny 

budżet szkolny na który wpływ mają spadające numery, zwłaszcza w podstawówce. 

Placówka edukacyjna 

• Czy każde dziecko którego dotyczy ta propozycja dostanie miejsce w szkole lokalnej? 

Mamy miejsca w pobliskich szkołach dla wszystkich dzieci. Przewiduje się że będzie możliwe aby 

zaoferować miejsce dla każdego dziecka w lokalnej szkole w odległości 1 mili od ich domu.  

Stworzymy osobny proces przyjęcia aby rozważyć wszystkie podania. Będziemy się starać aby 

rodzeństwo było razem oraz zarządzać tranzycjami tak aby były pozytywnym doświadczeniem dla 

dzieci oraz rodzin  

Dla dzieci z SEND, będziemy blisko współpracować z rodziną oraz SENCO aby zapewnić że 

zidentyfikowana jest odpowiednia placówka i będziemy starać się trzymać rodzeństwo razem.  

Dla dzieci z pracownikiem opieki społecznej które potrzebują pomocy oraz ochrony, ich pracownik 

opieki społecznej będzie wspierał ich indywidualną tranzycję biorąc pod uwagę ich szczegółowe 

warunki rodzinne. 

Wpływ na Społeczność 

• Jak ocenisz wpływ zamknięcia szkoły na społecznośc? 

Została wykonana oraz przedstawiona jako część tek konsultacji Ocena Wpływu Równości. Zostało to 

zrewidowane oraz uaktualnione po otrzymaniu odpowiedzi na wstępną konsultację przed publikacją.  
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• Jakie wsparcie będzie dostępne dla kadry objętej tą propozycją? 

Współpracowalibyśmy z członkami zarząduoraz liderami szkół aby wspierać kadrę jak będziemy razem 

przechodzić przez ten proces. Będziemy pracować z liderami szkół w Wandsworth aby zapewnić że 

zatrzymamy talent zarówno uczący jak i nie uczący w naszym środowisku szkolnym. Będziemy 

kierowani przez kadrę w związku z ich potrzebami, ale może to objąć pisanie CV, zdolności rozmowy 

kwalifikacyjnej aby wesprzeć ich uzyskaniu zatrudnienia w przyszłości.  

 

Rodzice 

• Jakie wsparcie będzie dostępne dla rodziców których dzieci objęte są tą propozycjąd? 

Dostarczymy porady oraz wskazówki na temat miejsc w szkołach oraz procesu przyjęciad. Dodatkowa 

informacja jest zawarta z tą konsultacją. 

Dostarczymy wsparcie finansowe na rzecz nowych mundurków szkolnych. 

Przetłumaczymy wszystkie ważne dokumenty oraz dostarczymy tłumaczy jak będzie to wymagane na 

sesje słownych opinii zwrotnych dla ułatwienia rozumienia. 

Bedziemy pracować z kierownictwem w Broadwater oraz ułatwimy rozmowę z lokalnymi 

dyrektorami szkół aby zapewnić dzieci i rodziny są wspierane podczas tego procesu, rozwiązując 

problemy jak się pojawią oraz zapewniając że zmiana jest traktowana sprawnie oraz z wyczuciem. 

Poprzez zespół kadry, konsekwentnie staramy się o opinie, życzenia oraz uczucia uczniów aby 

poinformować pakiet wsparcia który dostarczamy.  

Będziemy blisko współpracować ze szkołą aby przedyskutować plany tranzycji oraz jak przekazana 

zostanie informacja, która jest na bieżąco wspierana przez potrzeby dzieci oraz rodzin. 

 

 

 

 


