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     KSZTAŁTUJ PRZYSZŁOŚĆ 
     Zabierz głos 
     w Haringey 
 
 
 
 
Proponowana rozbudowa szkół Belmont Infant i Belmont Junior 
 
 

• Ustawowe konsultacje od piątku 4 maja do piątku 1 czerwca 2012 
• Reakcje i opinie uzyskane w poprzednich stadiach konsultacji 
• Prezentacja wstępnych planów na spotkaniach w szkole oraz sesja 

pytań i odpowiedzi z udziałem Przewodniczącego Rady Gminy – 17 
maja 2012 oraz 18 maja 2012 

• Więcej informacji na dalszych stronach – przeczytaj i podziel się z 
nami swoimi opiniami! 
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Ustawowe zawiadomienie o proponowanym powiększeniu szkół Belmont 
Infant oraz Belmont Junior z dwóch do trzech klas w każdej grupie 
wiekowej począwszy od naboru do zerówki we wrześniu 2013  
 
 
Wstęp 
Gmina Haringey przeprowadziła dwie konsultacje publiczne w ramach 
dyskusji prowadzonych ze szkołami, rodzicami, opiekunami i innymi osobami 
zainteresowanymi planowaną rozbudową szkół Belmont Infant i Belmont 
Junior. Jeśli plany te zostaną zrealizowane, powiększenie szkół rozpoczęłoby 
się wraz z naborem do zerówki we wrześniu 2013 roku, kiedy to liczba klas w 
Belmont Infant zwiększyłaby się z dwóch (56 uczniów w każdej grupie 
wiekowej) do trzech (84 uczniów w każdej grupie wiekowej). Do roku 2020 
liczba klas w każdej grupie wiekowej obu szkół zwiększona byłaby do trzech. 
 
Co nam powiedzieliście 
Opinie wyrażone w obu przeprowadzonych konsultacjach były bardzo 
wyraźne: społeczność szkolna zdecydowanie sprzeciwia się rozbudowie 
którejkolwiek ze szkół. Powody sprzeciwu wobec proponowanej rozbudowy 
zawierały, ale nie ograniczały się, do następujących argumentów:  
 

1. Zakłócenie życia szkoły i pracy uczniów podczas robót budowlanych;  
2. Wpływ powiększenia szkoły na jakość i poziom edukacji uczniów; 
3. Rozbudowa placówki doprowadziłaby do utraty ewidentnego obecnie w 

obu szkołach unikalnego poczucia przynależności; 
4. Rozbudowa wywrze negatywny wpływ na sąsiednie szkoły; 
5. W innych szkołach zmniejszany jest nabór uczniów, a zatem większy 

sens z ekonomicznego punktu widzenia miałoby utrzymanie lub nawet 
zwiększenie ich rocznego naboru; 

6. Szkoła ucierpi finansowo po wprowadzeniu trzech klas w każdej grupie 
wiekowej, ponieważ straci specjalną dotację przeznaczoną dla szkół 
mniejszych;  

7. Aby sprostać rosnącym potrzebom, w okolicy powinna zostać 
wybudowana nowa szkoła; 

8. Nie rozpatrzono w pełni wpływu, jaki powiększenie szkoły miałoby na 
jej więzi ze szkołą specjalną, The Vale Special School; 

9. Wzrost ruchu ulicznego i korki na okolicznych drogach; 
10. W obecnym klimacie ekonomicznym prace związane z rozbudową i 

powiększeniem szkoły będą niedofinansowane. Zabraknie też 
odpowiednich środków. 

11.  Powiększenie szkoły oznaczać będzie utratę terenów 
otwartych/zielonych; oraz 

12. Poprawa poziomu w szkołach sąsiednich bardziej się opłaca z 
ekonomicznego punktu widzenia. 
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Nasza odpowiedź 
W odpowiedzi na zgłoszony sprzeciw Rada Gminy zgodziła się w marcu 2012 
na przeprowadzenie dalszych konsultacji ze szkołą i jej społecznością w 
sprawie proponowanej rozbudowy. W ramach tych konsultacji udostępnionych 
zostanie więcej informacji co do sposobu realizacji takiej rozbudowy.   
 
Gmina przygotowała szkice ilustrujące sposób ewentualnego powiększenia 
każdej ze szkół na zajmowanym przez nie terenie. Dokładne szczegóły tych 
planów, takie jak wykorzystanie poszczególnych sal, stopień rozbudowy czy 
harmonogram realizacji projektu nie są jeszcze dostępne na tym etapie.  
 
Bardziej szczegółowe uzgodnienie sposobu realizacji planów uzgodnione 
zostanie po podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie ewentualnej rozbudowy 
szkół. Obejmowałoby to bliską współpracę z władzami szkół, ich zarządem 
oraz szerszą społecznością zarówno szkolną jak i lokalną. 
 
Nieustające wyzwanie 
Gmina już wcześniej przedstawiła dość szczegółowo powody, dla których 
wymagana jest rozbudowa szkoły. W dzielnicy nadal wzrasta tempo przyrostu 
naturalnego oraz liczba zapisów do szkół, w związku z czym istnieje potrzeba 
stworzenia nowych miejsc, aby zapewnić dzieciom w wieku przedszkolnym 
pobieranie w przyszłości edukacji w lokalnej szkole.    
 
Od czasu ostatnich konsultacji w listopadzie 2011 roku gmina otrzymała 
dalsze dane dotyczące tempa przyrostu naturalnego; minął również termin 
składania podań o przyjęcie do szkół we wrześniu 2012 roku. Najnowsze dane 
dotyczące przyrostu naturalnego oraz liczby zapisów do szkół potwierdzają 
przewidywania gminy co do rosnącego zapotrzebowania w tej dziedzinie. 
Oznacza to, gmina musi stworzyć dodatkowe miejsca w lokalnych szkołach. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych 
gminy poświęconych rozbudowie szkół 
www.haringey.gov.uk/schoolexpansions 
 
Zabierz głos 
Obecne konsultacje, które zainicjuje publikacja ustawowych zawiadomień, 
rozpoczną się w piątek 4 maja 2012 i trwać będą przez cztery tygodnie, do 
piątku 1 czerwca 2012.  
 
Od dnia 10 maja projekty rysunkowe wywieszone będą w obu szkołach w 
godzinach zajęć, a także 17 maja (od 15.30 do 19.00) po godzinach zajęć, tak 
aby mogli je obejrzeć przedstawiciele szerszej społeczności oraz ci rodzice i 
opiekunowie, którzy nie mogli się z nimi zapoznać podczas godzin szkolnych.  
 
Projekty te będzie także można obejrzeć w bibliotece, Wood Green Library, 
187 High Road, N22 6XD. 
 
Pracownicy gminy będą obecni w szkole Belmont Infant w czwartek 17 maja 
od godz. 14.30 do 19.00 i w Belmont Junior w piątek 18 maja od godz. 14.00 
do 16.00 gdzie odpowiadać będą na pytania związane z tymi projektami.   
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Jeśli chcesz zgłosić swoje opinie: 
 

• Odwiedź szkoły, aby zapoznać się z projektami i porozmawiać z 
pracownikami gminy 17 maja (szkoła Infant) lub 18 maja (szkoła 
Junior) 

• Wyślij mejla na adres: belmontexpansion@haringey.gov.uk 
• Napisz do: Deputy Head of Admissions (Place Planning), Children and 

Young People’s Service, 48 Station Road, London N22 7TY 
 
Wszelkie uwagi i opinie muszą być zgłoszone do gminy do dnia 1 czerwca 
2012. 
 
 
Co dalej? 
Wszystkie uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji zostaną również 
przedłożone na spotkaniu Rady Gminy, na którym podjęta zostanie ostateczna 
decyzja co do ewentualnej rozbudowy obu szkół. Spotkanie to planowane jest 
na 11 lipca 2012.  
  
 
 
 
 
 


