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FAQ 

Proces konsultacji 

• Co dzieje się w okresie konsultacji i w jaki sposób zapewnicie, że wszyscy będą mogli wziąć 

w nich udział? 

Proces konsultacji musi być zgodny z ustawowymi wytycznymi, o których mowa powyżej. W ciągu 

siedmiu tygodni będziemy konsultować się z uczniami, rodzicami i opiekunami, pracownikami, radą 

szkoły, innymi lokalnymi szkołami i związkami zawodowymi oraz reprezentantami szerszej 

społeczności lokalnej.  

Przetłumaczymy wszystkie istotne materiały na języki używane przez społeczność szkolną i zwrócimy 

uwagę na tych rodziców i opiekunów, którzy mają dodatkowe potrzeby, aby w trakcie procesu 

konsultacji ich opinia została wysłuchana.  

Dostępne będą różne formy zaangażowania w proces konsultacji, w tym kwestionariusze 

i bezpośrednia sesja pytań i odpowiedzi, na której będą obecni tłumacze.  

Finanse 

• Czy ta propozycja wynika z kwestii finansowych? 

To prawda, że ogólne budżety szkół zostały naruszone z powodu spadku liczby uczniów. Wywierana 

jest dodatkowa presja na budżety szkolne spowodowana zwiększoną liczbą dzieci objętych EHCP, 

które wymagają dodatkowego wsparcia. Pomoc ta nie może być dłużej udzielana w lokalnych 

społecznościach szkolnych, a ze względu na rosnące uzależnienie od kosztownych, prywatnych 

placówek poza Wandsworth, budżety szkół są obciążone. 

Placówka edukacyjna 

• Czy każde dziecko dotknięte skutkami podjęcia tej decyzji otrzyma miejsce w lokalnej szkole? 

W pobliskich szkołach są miejsca, aby ulokować wszystkie dzieci. Przewiduje się, że każdemu dziecku 

zostanie zaoferowane miejsce w lokalnej szkole, która znajduje się w odległości 1-1.5 km od jego 

domu. 

Stworzymy osobny proces przyjmowania dzieci do szkół, aby wziąć pod uwagę wszystkie prośby. 

Będziemy się bardzo starać, aby rodzeństwo pozostało razem oraz aby zmiana szkoły była pozytywnym 

doświadczeniem dla dzieci i ich rodzin.  

Jeżeli chodzi o dzieci z SEND, będziemy ściśle współpracować z ich rodzinami i SENCO, aby zapewnić, 

że zidentyfikowana zostanie właściwa placówka, a także będziemy dążyć do tego, aby rodzeństwo 

mogło uczęszczać do tej samej szkoły.  

Jeżeli chodzi o dzieci wymagające pomocy i ochrony, ich pracownicy socjalni będą udzielać 

im wsparcia podczas zmiany szkoły, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, w jakich znajdują się 

ich rodziny. 

Wpływ na społeczność lokalną 

• Jak oceniacie wpływ zamknięcia szkoły na społeczność lokalną? 
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Przeprowadzono Ocenę Wpływu na Równouprawnienie, która została udostępniona w ramach tych 

konsultacji oraz która zostanie poddana przeglądowi i aktualizacji zgodnie z otrzymanymi 

odpowiedziami.  

Personel 

• Jakie wsparcie będzie dostępne dla pracowników dotkniętych skutkami przyjęcia tej 

propozycji? 

Będziemy współpracować z radą i kierownictwem szkoły, aby wspierać pracowników podczas tego 

procesu. Będziemy współpracować ze wszystkimi dyrektorami szkół w Wandsworth, aby zapewnić, 

że zatrzymamy talenty pracujące w oświacie w naszej lokalnej społeczności szkolnej. Będziemy 

kierować się potrzebami naszych pracowników, a wsparcie może obejmować przygotowanie CV lub 

pomoc w rozwoju umiejętności związanych z rozmowami kwalifikacyjnymi, aby wesprzeć 

ich w zabezpieczeniu przyszłego zatrudnienia. 

Rodzice 

• Jakie wsparcie będzie dostępne dla rodziców dzieci dotkniętych skutkami przyjęcia tej 

propozycji? 

Zapewnimy porady i wskazówki dotyczące wolnych miejsc w szkołach oraz procesu rekrutacji. 

Zapewnimy wsparcie finansowe na pokrycie kosztów nowego mundurka szkolnego. 

Przetłumaczymy wszystkie istotne dokumenty i zapewnimy tłumaczy podczas bezpośredniej sesji 

pytań i odpowiedzi dla ułatwienia zrozumienia. 

Udzielimy wsparcia podczas rozmów z lokalnymi szkołami w celu zapewnienia pomocy w trakcie 

procesu przejściowego naszych dzieci.  

 

 


