
Konsultacja w sprawie przyszłości szkoły podstawowej Stamford Hill 
Primary School 

Spotkanie odbyło się w, poniedziałek, 16 września 2019 r., o godz. 13.00 w 

szkole podstawowej Samford Hill Primary School 

W obecności: 

Urzędnicy Samorządu Lokalnego 
Eveleen Riordan, Asystent dyrektora ds. szkolnictwa i nauki (ER) 
Carlo Kodsi, Dyrektor ds. rekrutacji, edukacji i organizacji szkolnictwa (CK) 
Nick Shasha, Przewodniczący ds. planowania miejsc w szkołach / protokolant (NS) 
Diane Merrett (Urzędnik ds. wsparcia usług edukacyjnych / protokolant) 

 
Szkoła podstawowa Stamford Hill  
Rehana Ali, dyrektor szkoły (RA) 

 

 

 

1. PREZENTACJA 
 

CK przedstawił prezentację wraz z towarzyszącymi slajdami. 

 

2. PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

CK zaprosił obecne na spotkaniu rodziny i pracowników do wyrażenia ich opinii i zadawania pytań. 

1. Członek personelu szkoły Stamford Hill zapytał o pozostanie dzieci w klasie 5 i 6 dzieci w 

placówce Stamford Hill, aż do września 2020 roku. CK potwierdził, że jeśli dojdzie do 

opublikowania ustawowego zawiadomienia, wówczas decyzja Rady zostanie podjęta w 

styczniu 2020 r., a jej realizacja wejdzie w życie od września 2020 r. co oznacza, że wszyscy 

uczniowie pozostaną w Stamford Hill do tego czasu.  

2. Członek rodziny zapytał, kiedy jego dziecko zmieni szkołę. CK potwierdził, że wymagane jest 

podjęcie wielu decyzji, oraz że wszyscy zainteresowani będą na bieżąco informowani o 

wszystkich zmianach. Dzieci najprawdopodobniej pozostaną w Stamford Hill do końca 

letniego semestru w lipcu, a następnie rozpoczną naukę w nowej połączonej placówce we 

wrześniu 2020 roku. 

3. Członek personelu szkoły Stamford Hill zapytał, co stanie się z pracownikami. ER potwierdził, 

że nie dojdzie do natychmiastowego zmniejszenia ilości personelu, jeśli będzie wystarczająca 

ilość dzieci do stworzenia 2 klas. Zwolnienia są możliwe, ale nie są nieuniknione. Może dojść 

do naturalnej utraty pracowników, aczkolwiek musimy poczekać na rozwój sytuacji. 

4. Pracownik potwierdził, że chciał zwrócić się o pewne wskazówki do Wydziału Kadr, ale został 

poinformowany przez Unię, że być może nie dojdzie do tego aż do stycznia 2020 r. ER - 

dowie się, kiedy Wydział Kadr może udzielić porad. Zorganizujemy spotkanie Wydziału Kadr z 

pracownikami. 

---Zakończenie spotkania--- 

Dodatkowe kopie przetłumaczonej ankiety dotyczącej konsultacji zostają rozdane rodzicom 

uczestniczącym w spotkaniu,  kopie zapasowe pozostawiono w szkole na recepcji. 


