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Często zadawane pytania (FAQs)  

1. Dlaczego Rada rozważa połączenie szkół Stamford Hill i Tiverton Primary?  
 
Liczba uczniów i zapotrzebowanie na miejsca w szkole podstawowej w Londynie i 
Haringey od kilku lat spada. Wskutek tego w okolicy jest wiele wolnych miejsc, co 
stanowi wyzwania o charakterze finansowym oraz innym dla wszystkich lokalnych 
szkół podstawowych.   

Ostatnio odnotowano spadek liczby uczniów w szkole Stamford Hill oraz w kilku 
innych lokalnych szkołach i nie przewidujemy, aby w przewidywalnej przyszłości 
popyt na miejsca w szkole wzrósł. Tabela poniżej przedstawia spadek liczby 
uczniów w szkole Stamford Hill w latach od 2014 do 2019: 

Tabela 1 - Uczniowie w szkole w latach 2014-2019, Stamford Hill  

 Uczniowie w szkole (ŁĄCZNIE 210 UCZNIÓW) 

 Pojemność 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stamford Hill 210 199 194 191 186 180 153 

Brak  11 16 19 24 30 57 

%  5 8 9 11 14 27 

 

W oparciu o bieżące zapotrzebowanie na miejsca w szkołach lokalnych oraz 
oczekiwany dalszy spadek tego zapotrzebowania stoimy na stanowisku, że szkoła 
Stamford Hill stanie w obliczu poważnych wyzwań finansowych ze względu na to, że 
klasy nie będą pełne (szkoły są w dużej mierze finansowane odpowiednio do liczby 
uczniów uczęszczających do danej szkoły).   

Tiverton Primary School to szkoła lokalna, która nie ma pełnej liczby uczniów w 
wielu grupach wiekowych. Chcemy rozważyć sposoby połączenia tych dwóch szkół, 
aby zapewnić długoterminowe rozwiązanie problemu malejącego zapotrzebowania 
na miejsca w lokalnych szkołach.  

2. Jaki będzie wpływ proponowanego połączenia Stamford Hill i Tiverton na inne 
lokalne szkoły podstawowe?  

 
Jeśli dojdzie do połączenia Stamford Hill ze szkołą Tiverton Primary, liczba pustych 
miejsc w lokalnych szkołach zostanie zmniejszona. To spowoduje wzrost liczby 
uczniów w innych lokalnych szkołach (zwłaszcza Tiverton) i pomoże wzmocnić ich 
stabilność finansową poprzez zapewnienie dodatkowych funduszy dla tych szkół 
(ponieważ są one przydzielane w oparciu o liczbę uczniów).   
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3. Jaka byłaby rola szkoły Tiverton Primary?  

 
Tiverton Primary to szkoła będąca najbliżej Stamford Hill Primary, znajdująca się 
bezpośrednio po drugiej stronie Seven Sisters Road (patrz mapa poniżej). 
Propozycja zamknięcia szkoły Stamford Hill Primary stanowiłaby pierwszy etap 
szerszej propozycji obejmującej przeniesienie uczniów ze szkoły Stamford Hill do 
Tiverton Primary School.  

 
W przeciwieństwie do Stamford Hill Primary, Tiverton Primary ma 2 klasy w każdym 
roczniku, tj. każdego roku przyjmuje 60 dzieci do zerówki (30 w każdej klasie). Jak 
wiele innych szkół w okolicy, ta szkoła również boryka się z problemem malejącej 
liczby uczniów w ostatnich latach, co oznacza, że dysponuje rezerwami na przyjęcie 
dużego odsetka uczniów aktualnie uczęszczających do Stamford Hill Primary.  
 
Wiemy, że nie wszystkie roczniki będą mogły od razu przenieść się do Tiverton 
Primary, dlatego przebiegło by to w fazach. Na tę chwilę nie sfinalizowano żadnych 
ustaleń dotyczących tego przeniesienia. Jeśli po okresie konsultacji zalecimy 
Zarządowi przejście do kolejnego etapu konsultacji, opublikujemy również bardziej 
szczegółowy plan precyzujący sposób i harmonogram realizacji tego projektu. 
Chcemy zadbać o to, aby żadne zmiany nie spowodowały zakłóceń w edukacji 
dzieci i będziemy Państwa w pełni informować o tym, jak zostanie przeprowadzone 
połączenie szkół, jeżeli zostaną uzgodnione konkretne plany takiego połączenia. 

 

 

4. Jeśli szkoła Stamford Hill zostanie zamknięta, do jakiej szkoły pójdą moje dzieci? 
 
Wszyscy rodzice i opiekunowie otrzymają opcję przeniesienia dzieci do szkoły 
Tiverton Primary. Rodzice i opiekunowi będą mieli również możliwość wnioskowania 
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o miejsce w dowolnej innej szkole podstawowej w Haringey oraz w szkołach 
podlegających innym  
 
 
władzom lokalnym. Obecnie mamy wolne miejsca w wielu szkołach podstawowych 
w Haringey w okolicach Stamford Hill Primary School.  

 
5. Jak teraz będzie przebiegać edukacja dzieci w Stamford Hill Primary? 

 
Spotkali się już Państwo i rozmawiali z Robertem Leach (dyrektor wykonawczy) i 
Rehaną Ali (wicedyrektorka) w Stamford Hill Primary. Rada jest głęboko przekonana, 
że kierownictwo tej szkoły prężnie pracuje w celu zadbania o to, aby dzieci 
otrzymywały edukację na najwyższym poziomie. Robert wdrożył szereg zmian, w 
tym całkowite przebudowanie programu nauczania i wprowadzenie nowoczesnych 
technologii, takich jak Chromebooki oraz zasoby dostępne w Internecie, aby 
wspierać naukę w domu. Haringey dokłada starań, aby zapewnić, że nauczanie i 
nauka w lokalnych szkołach są najwyższej jakości, a dzieci otrzymują wsparcie 
umożliwiające realizowanie ich potencjału. 
 

6. Czy władze lokalne rozważały inne opcje? 
 
Chociaż uważamy, że połączenie jest najlepszą możliwą opcją, rozważaliśmy również 
następujące opcje: 
 

Utrzymanie szkoły Stamford Hill: Ta opcja nie zapewnia długoterminowego 
rozwiązania problemu spadającego zapotrzebowania na miejsca w szkole i 
nie niweluje zagrożenia dla innych szkół lokalnych, ponieważ to 
zapotrzebowanie spada w całym rejonie. 

 
Federacja: Federacja to opcja skupiająca się na poprawie jakości nauczania 
poprzez umożliwienie organom zarządzającym wykorzystywanie budżetu, 
zasobów i personelu w całej federacji w celu uzyskania lepszych wyników 
nauczania dla wszystkich uczniów. Ta opcja wymagałaby, aby inna szkoła 
utworzyła federację ze Stamford Hill Primary. Ponadto w ramach federacji 
szkoły pozostawałyby odrębnymi organizacjami, zatem to nie rozwiązałoby 
problemu malejącej liczby uczniów w szkole Stamford Hill (i w innych 
lokalnych szkołach) ani wyzwań finansowych stojących przez innymi 
szkołami. Z tego względu ta opcja jest mniej atrakcyjna niż połączenie. 

 
Połączenie z zachowaniem dwóch lokalizacji: W tym scenariuszu szkoła 
Tiverton Primary School miałaby dwie stałe lokalizacje i nie jest to 
rozwiązanie atrakcyjne, ponieważ wiązałoby się z kosztami stałego 
utrzymywania dwóch placówek w kontekście spadającego zapotrzebowania 
na miejsca w szkole.  
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Zamknięcie szkoły Stamford Hill Primary i przeniesienie uczniów do 
innych lokalnych szkół (w tym Tiverton Primary): Takie rozwiązanie 
obejmowałoby zamknięcie szkoły Stamford Hill Primary School i danie 
rodzicom / opiekunom możliwości  
wnioskowania o miejsce w dowolnej innej szkole podstawowej w Haringey 
(w tym w Tiverton) oraz na obszarach zarządzanych przez inne władze 
lokalne.  

 
 

7. Kto uczestniczy w konsultacjach? 
 

Chcemy uzyskać opinie wszystkich osób zainteresowanych lub zaniepokojonych 
naszą propozycją. Obejmuje to rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym, a 
także rodziców i opiekunów mieszkających w okolicy, których dzieci nie osiągnęły 
jeszcze wieku szkolnego.   
 
Chcemy również uzyskać opinie uczniów, personelu i osób zarządzających 
działaniem szkoły, opinie innych szkół w Haringey, opinie lokalnych mieszkańców, 
opinie radnych w Haringey oraz dwóch gminnych członków parlamentu, którymi są 
David Lammy i Catherine West. Pytamy również o opinie władz lokalnych 
sąsiadujących z Haringey (w tym Hackney). Wszystkie wyrażone opinie zostaną 
wzięte pod uwagę przy wydawaniu ostatecznej decyzji. 
 

8. Czy odbędą się jakieś spotkania w celu omówienia propozycji? 
Zamierzamy przeprowadzić dwa publiczne spotkania w szkołach Stamford Hill i 
Tiverton. Poniżej znajduje się więcej szczegółów: 

Kiedy Gdzie 

Środa 3 kwietnia 2019 o godz. 18:00 Szkoła Stamford Hill Primary 

Czwartek 25 kwietnia 2019 o godz. 9:15  Szkoła Tiverton Primary 
 

Co w przypadku osób, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniach?  
Władze lokalne sporządzą protokoły ze spotkań, które zostaną opublikowane na 
naszej stronie internetowej. Dostarczymy również kopie protokołów do sekretariatów 
szkół dla rodziców i opiekunów, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniach. 
 
W jaki sposób będą gromadzone opinie osób biorących udział w konsultacjach?  
Będziemy gromadzić opinie na podstawie odpowiedzi podanych w kwestionariuszu 
dostępnym online na naszej stronie internetowej. Możemy również wysłać 
kwestionariusz w postaci wydruku. Swoje opinie można również przesłać pocztą 
elektroniczną na adres schooladmissions@haringey.gov.uk.  
 
W jaki sposób informacje o postępach zostaną przekazane rodzicom, którzy nie 
mówią po angielsku? 

mailto:schooladmissions@haringey.gov.uk
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Rada użyje zwykłych metod komunikacji z rodzicami, którzy nie mówią po angielsku, 
w tym (w stosownych przypadkach) tłumaczy. Jeśli Państwa dziecko uczęszcza do 
szkoły w gminie Haringey, to szkoła poinformuje nas o najlepszym sposobie 
komunikowania się z Państwem. 
 

9. Jakie są kolejne etapy procesu konsultacji?  
 
Są cztery główne etapy, które pokrótce opisano poniżej. Na tym etapie skale czasu 
mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie -  

 Opis Skala czasu 

1 Konsultacje w sprawie proponowanego połączenia 
ze szkołą Tiverton Primary School 

Sześciotygodniowe 
konsultacje (27 marca 
– 8 maja) 

2 Zebranie reprezentacji zainteresowanych stron i 
przygotowanie zarysu raportu z zaleceniami dla 
Zarządu Gminy 

8 maja 2019  

3 Decyzja dotycząca tego, czy władze lokalne 
rozpoczną ustawowe sześciotygodniowe 
konsultacje dotyczące ewentualnego zamknięcia 
Stamford Hill Primary School 

Spotkanie zarządu w 
lipcu 2019 

4 Decyzja dotycząca zamknięcia szkoły Stamford Hill 
Primary School i wdrożenia procedury połączenia    

Koniec semestru 
jesiennego 2019 

 
10. Jeśli zdecydowana liczba osób uczestniczących w konsultacjach sprzeciwi się 

proponowanemu połączeniu szkół Stamford Hill oraz Tiverton, to w jaki sposób 
Rada uwzględni opinie tych osób? 
 
To ważne, aby Rada uzyskała wszelkie opinie dotyczące proponowanego połączenia 
i skonfrontowała je z koniecznością zapewnienia wysokich poziomów osiągnięć 
edukacyjnych oraz możliwości funkcjonowania wszystkich szkół podstawowych. 
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji Rada rozpatrzy szereg czynników, w tym: 
 

• Opinie zebrane w ramach niniejszych konsultacji 
• Wszelkie skutki dla jakości edukacji zapewnianej dzieciom  
• Zapotrzebowanie na miejsca w szkołach 
• Zdolność szkół do przetrwania wyzwań finansowych lokalnie i w 

dalszej perspektywie 
• W jaki sposób uczniowie zostaną przyjęci do Tiverton Primary i w 

jakiej skali czasowej, jeśli dojdzie do połączenia 



Odpowiedz na konsultacje online: www.haringey.gov.uk/Stamford-Hill 

6 
 

11. Jaki będzie przyszły wpływ proponowanego połączenia na szkołę Tiverton 
Primary School?  

Większość funduszy szkolnych w Haringey jest przyznawana w zależności od liczby 
uczniów uczęszczających do szkoły: w ten sposób działa finansowanie szkół w 
całym kraju. Jeśli do szkoły Tiverton będzie uczęszczać więcej uczniów, to szkoła 
otrzyma większe fundusze na pomoc dla swoich uczniów oraz zapewnienie lepszej 
edukacji dla wszystkich. 
 
 
 
 
 
 

12.  Co w przypadku, gdy nie chcę, aby moje dziecko kontynuowało edukację w 
szkołach Tiverton lub Stamford Hill? 
 
W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu tych 
potencjalnych zmian zachęcamy do omówienia swoich obaw z nauczycielem 
dziecka lub dyrektorem szkoły. Rada również będzie dostępna, aby porozmawiać z 
Państwem i odpowiedzieć na pytania podczas spotkań publicznych. Dokładamy 
wszelkich starań, aby jakość nauczania i nauki w szkole nadal pozostawała na 
najwyższym poziomie.  

 
13. Jak rodzice dzieci idących do zerówki w roku 2019 dokonują swoich wyborów? 

Pełne informacje dotyczące składania wniosków o miejsce w szkole są dostępne w 
broszurze School Admissions na stronie www.haringey.gov.uk/schooladmissions  
 

14. Co się stanie, jeśli szkoła Stamford Hill zostanie zamknięta, a w przyszłości okaże 
się, że są potrzebne dodatkowe miejsca w szkołach? 

 
Co roku weryfikujemy poziom zapotrzebowania na miejsca w szkołach oraz 
ogłaszamy nasze ustalenia w dorocznym raporcie School Place Planning report, a 
także stale weryfikujemy informacje dotyczące wskaźników urodzeń, inwestycji 
mieszkaniowych i poziomów migracji do gminy i z gminy: te wszystkie czynniki 
wpływają na planowanie w zakresie zarządzania liczbą miejsc w szkołach w gminie. 
Jeśli nasze przewidywania zasugerują, że w przyszłości będą potrzebne dodatkowe 
miejsca w szkołach, zadbamy o to, aby były one dostępne.  Rada ma prawny 
obowiązek zapewnienia wystarczającej liczby miejsc w szkołach w gminie. 
 

15. W jaki sposób Rada oblicza przewidywaną liczbę uczniów? 
 

Haringey wykorzystuje dane z raportu School Place Planning w celu ustalenia 
poziomu zapotrzebowania na miejsca w szkołach podstawowych i 
ponadpodstawowych. Rada korzysta z usług władz Wielkiego Londynu (Greater 
London Authority – GLA) do uzyskania tzw. „szacunkowych rejestrów uczniów”, tj. 

http://www.haringey.gov.uk/schooladmissions
http://www.haringey.gov.uk/schoolplaceplanning
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przewidywanej liczby miejsc w szkołach, jakie będą potrzebne w danym roku. Te 
przewidywania Rady gminy Haringey uwzględniają wskaźnik urodzeń oraz dane 
populacji uzyskane z ONS (Office for National Statistics), migrację (krajową i 
międzynarodową) oraz potencjalną liczbę dzieci z nowo zbudowanych domów w 
gminie. Na podstawie tych czynników możemy znaleźć równowagę pomiędzy 
niewystarczającą a nadmierną liczbą miejsc w szkołach. 

Dodatkowe pytania, jakie padły podczas publicznego spotkania w szkole 
Stamford Hill w dniu 3 kwietnia 2019 (wszystkie odpowiedzi są reprezentowane 
w wyjaśnieniach podanych w poniższej odpowiedzi na pytanie P16)  
 

16. Czy moje dziecko będzie miało zagwarantowane miejsce? 
 
Tak, Rada gwarantuje miejsce dla dziecka w połączonej szkole, z zastrzeżeniem 
ustaleń kolejnej fazy obowiązkowych konsultacji oraz wszystkich kwestii 
merytorycznych przedstawionych Zarządowi. Nie zapadła decyzja dotycząca tego, 
czy zarekomendujemy Zarządowi połączenie szkół i chętnie zapoznamy się z 
opiniami wszystkich zainteresowanych na drodze procesu konsultacji, co pozwoli 
podjąć racjonalną decyzję.  
 
Zapewniamy, że szkołą Stamford Hill Primary School nadal będzie wspierać dzieci, 
świadcząc usługi edukacyjne na wysokim poziomie. Jednak jeśli mają Państwo 
jakiekolwiek obawy, prosimy w pierwszej kolejności omówić kwestie edukacji 
dziecka z nauczycielem, a potem z dyrektorem wykonawczym, Robertem Leach.  
 

17. Czy można wnioskować o miejsce w innej wybranej szkole?  
 
Tak, prawdopodobnie w innych lokalnych szkołach będą wolne miejsca, jednak 
będą one oferowane w ścisłej zgodzie z opublikowanymi przez szkołę kryteriami 
dotyczącymi nadmiaru zgłoszeń, w związku z czym nie będziemy w stanie 
zagwarantować miejsc w tych szkołach. W przypadku połączenia szkół Rada jest w 
stanie zagwarantować miejsce dla dziecka w szkole Tiverton Primary School, która 
znajduje się naprzeciwko Stamford Hill Primary, po drugiej stronie Seven Sisters 
Road.  
 

18. Dlaczego rada nie rozważa przeniesienia uczniów z Tiverton Primary School do 
Stamford Hill Primary School?   
 
Budynek szkoły Tiverton Primary jest w znacznie lepszym stanie i jest to szkoła z 
dwiema klasami w każdym roczniku (60 miejsc), która może pomieścić dwie klasy w 
każdym roczniku. 

 
19. Kiedy nastąpi zamknięcie szkoły i co będzie się działo dalej?  

 
Oczekuje się, że szkoła Stamford Hill Primary School będzie zamknięta od września 
2020 z zastrzeżeniem powyższych wyjaśnień, o ile zalecimy Zarządowi przejście do 
kolejnej fazy konsultacji.  

 
20. Czy szkoła będzie nadal otrzymywać wnioski w trakcie roku szkolnego?  
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Tak, proces wnioskowania w trakcie roku szkolnego pozostanie otwarty. Wniosek o 
przyjęcie w trakcie roku szkolnego to wniosek złożony poza zwykłym okresem 
przenoszenia między szkołami, np. gdy rodzina przeprowadza się do nowego domu 
w połowie roku szkolnego.  
 

21. Czy istnieje ryzyko, że szkoła Tiverton Primary otrzyma zbyt wiele wniosków o 
miejsca i Rada nie będzie w stanie umieścić tam wszystkich uczniów ze szkoły 
Stamford Hill Primary School?  
 
Nasze przewidywania sugerują, że po połączeniu szkoła będzie pełna (bez nadmiaru 
zgłoszeń), nawet po przeniesieniu wszystkich uczniów ze Stamford Hill Primary do 
Tiverton Primary. W przypadku połączenia szkół Stamford Hill Primary i Tiverton 
Primary podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zaoferować miejsce w szkole 
Tiverton Primary dla każdego dziecka, które będzie chciało się przenieść. 

 


