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                                          ПРОМЕНЕТЕ БЪДЕЩЕТО 

                           Изразете мнението си 

	  	  	  	  	  	  Харингей	  

 
Предложено разширяване на 
Белмонт Инфант Скуул и Белмонт 
Джуниър Скуул 
	  
• Законо-съобразена консултация от петък 4-ти 
май до петък 1-ви юни 2012 г. 

 
• Отзиви от предишните етапи на 
консултацията 

 
• Събития в училището – представяне на 
индикативните планове, и въпроси и отговори 
с ръководителя на Съвета – 17-ти май 2012 г. 
и 18-ти май 2012 г. 

 
• Прочетете информацията по-долу и 
споделете с нас своите виждания! 

 
 
 
www.haringey.gov.uk 
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Законо-съобразено уведомление за 
предложеното разширяване на Белмонт 
Инфант Скуул и Белмонт Джуниър Скуул 
от дву-класен до три-класен прием, 
започващ от набирането на ученици от 
септември 2013 г.  
 
Обща информация 
 
В процеса на провеждащата се дискусия с училищата, 
родителите, гледачите, местната общественост и други 
заинтересовани лица по отношение на предложеното 
разширяване на Белмонт Инфант Скуул и Белмонт Джуниър 
Скуул, Общински съвет Харингей проведе две обществени 
консултации. Ако се реши да бъде приложено, разширяването 
ще започне с първоначалните класове, които влизат в 
училището през септември 2013 г., когато приемът в Белмонт 
Инфант Скуул ще се увеличи от два класа (56 ученика във всяка 
възрастова група) на три класа (84 ученика във всяка възрастова 
група). До 2020 г. всички възрастови групи и в двете училища ще 
бъдат трикласни. 
 
Какво ни казахте вие 
 
Отзивите от двете консултации бяха много ясни: училищната 
общност беше силно против разширяването на което и да е от 
двете училища. Основанията за несъгласие с предложеното 
разширяването включват (без да се се ограничават със) 
следното: 
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1 Нарушаване на училищния 
живот и на спокойствието на 
учениците по време на 
строителните работи; 

2 Въздействието на едно по-
голямо училище върху 
качеството и стандарта на 
образованието на децата; 
 

3 Уникалният дух на 
задружност, присъщ на 
двукласното училище, който 
се наблюдава и в двете 
училища, ще се загуби 
поради разширяването; 
 

4  Ще се постигне 
отрицателно въздействие 
върху близките училища в 
резултат на разширяването; 
 

5  Приемът в други училища 
е намален, но в икономически 
план би било по-разумно той 
да се запази на досегашното 
ниво или дори да бъде 
увеличен; 
 

6  Разширяването до три-
класно училище ще доведе 
до загубването на 
субсидиите, давани на 
малките училища, и така 
училището ще понесе 
финансова загуба; 

 

7 Би трябвало да бъде 
построено ново местно 
училище, за да се задоволи 
търсенето; 
 

8  Последиците от 
разширяването върху 
взаимоотношенията с 
училището за деца с 
увреждания Дъ Вейл не са 
изцяло предвидени; 
 

9 Увеличаване на пътното 
движение и задръстванията в 
района; 
 

10 В настоящия 
икономически климат 
строителните/ 
разширителните работи ще 
бъдат с намалени ресурси и 
слабо финансирани; 
 

11 Всяко едно разширяване 
ще означава загуба на 
открити/ зелени площи; и 
 

12 Подобряването на 
стандарта в съседните 
училища е много по-
финансово изгодно. 
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Нашият отговор 
 
В отговор на посочените доводи, Кабинетът на съвета реши през 
март 2012 да се проведат по-нататъшни консултации с 
училищата и техните общности във връзка с предложеното 
разширяване на училищата. Това ще включва предоставянето на 
повече информация за това, по какъв начин би било извършено 
разширяването. 
 
Съветът изготви някои концептуални чертежи, показващи по 
какъв начин разширяването може да бъде извършено на 
територията на двете училища. Подробности като ползване на 
индивидуални стаи, степен на застрояване и предложена 
програма за осъществяван не могат да бъдат предоставени в 
момента. 
 
По-подробна работа по въпроса за това, как може да бъде 
осъществено разширяването, ще бъде предприета след 
вземането на окончателно решение. Тази подробна работа ще 
включва съвместна работа с управителните групи на училищата, 
училищните управителите и широката училищна и местна 
общественост. 
 
 
 

Продължаващо предизвикателство 
 
Съветът вече бе изяснил до известна степен какво налага 
разширяването. Раждаемостта и броят на записваните ученици в 
общината продължават да нарастват, и ние трябва да осигурим 
повече училищни места, за да предложим на децата, които са 
вече родени, но още не са тръгнали на училище, места в 
местните училища в нашата община. 
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След последната консултация през ноември 2011 г. Съветът 
получи допълнителни сведения за раждаемостта, и крайната 
дата за приемане на молби за прием за септември 2012 г. също 
е вече изтекла. Тези последни сведения за раждаемостта и 
приемните бройки подтвърждават предвижданията на Съвета, че 
необходимостта от училищни места в общината продължава да 
нараства, и трябва да се предвиди предоставянето на 
допълнителни места. Повече подробности за тези сведения 
могат да бъдат намерени в уебсайта на Съвета, на страниците, 
посветени на училищното разширяване: 
www.haringey.gov.uk/schoolexpansions 
 
 

Изразете мнението си 
 
Настоящата консултация, започваща с публикацията на 
законовите нареждания, ще започне в петък, 4-ти май 2012 г. и 
ще продължи четири седмици, завършвайки в петък, 1-ви юни 
2012 г. 
 
От 10-ти май концептуалните чертежи ще бъдат изложени в 
двете училища в училищните работни часове, а също така в 
следработно време на 17-ти май (от 15.30 до 19.00 ч.), за да се 
позволи достъпа на по-широката общественост и на тези 
родители и гледачи, които не могат да ги видят по време на 
училищния ден. 
 
Тези планове ще бъдат също така изложени и в библиотеката 
Wood Green Library, 187 High Road, N22 6XD. 
 
Служители на Съвета ще бъдат на разположение в Инфант 
Скуул в четвъртък 17-ти май от 14.30 до 19.00 ч. и в Джуниър 
Скуул в петък, 18-ти май от 14.00 до 16.00 ч., за да отговорят на 
въпросите във връзка с индикативните чертежи. 
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За да изразите мнението си: 
 

• Посетете училищата, за да видите плановете и да 
разговаряте с общинските служители на 17-ти май (Инфант 
Скуул) и 18-ти май (Джуниър Скуул) 

 
• Изпратете емайл belmontexpansion@haringey.gov.uk 

 
• Изпратете писмени коментари до Заместник-началника 
по записванията (Планиране на места): Deputy Head of 
Admissions (Place Planning), Children and Young People’s 
Service, 48 Station Road, London N22 7TY. 

•  
Всички коментари трябва да се получени от Съвета най-
късно до 1-ви юни 2012 г. 
 

 

Какво предстои? 
 
Всички получени коментари от консултацията ще бъдат 
докладвани на събранията на Кабинета на съвета, на които ще 
бъде взето окончателно решение за това, дали да бъде 
предприето разширяване на училищата. Очаква се това 
събрание да бъде проведено на 11-ти юли 2012 г. 
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Тази брошура Ви информира за предложението за разширяване на 
Белмонт Инфант и Джуниър Скуулс. За да получите копие на родния си 
език, моля отбележете квадратчето, попълнете формуляра и 
изпратете обратно с безплатна поща Freepost на посочения по-долу 
адрес. 

o Албански o Арабски o Бенгалски o Френски o Гръцки 

o Кюрдски o Полски o Португалски o Сомалийски o Турски 

Моля, уведомете ни, ако желаете да получите копие от този 
документ на друг език, който не е упоменат по-горе, или в някой 
от следните формати, иизпратете формуляра на адреса за 
безплатна поща, посочен по-долу. 

С едър шрифт  На аудио запис  

На Брайлова азбука  

 

На друг език, моля посочете: .......................................... 

Име:                                                       Тел:  

Адрес:                                                    Имейл: 

 

Моля, изпратете на адрес: Freepost RLXS-XZGT-UGRJ, Haringey 
Council, Translation and Interpretation Services, 8th Floor, River Park 
House, 225 High Road, London N22 8HQ 

 
 

 
Община Харингей предлага услугите писмен и устен превод на жителите на Харингей. Ние можем да преведем 
този документ на един език САМО за един жител. 
Консултация за Белмонт 

 


