
Konsultacja w sprawie przyszłości szkoły podstawowej Stamford Hill 
Primary School 

Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 7 października 2019 roku, o godz. 9.15 w 

szkole podstawowej Tiverton 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) 

 
Szkoła podstawowa Tiverton Primary School 
Resham Mirza, Dyrektor szkoły (RM) 
Rodos Igraine, Przewodniczący zarządu szkoły (IR) 

 

 

1. PREZENTACJA  
 
 

CK: Witamy wszystkich obecnych. Mamy do czynienia ze spadkiem liczby dzieci w szkołach w 

gminie Haringey. Zjawisko to widoczne jest również na terenie całego Londynu. W wyniku 

przeprowadzonej przez nas nieformalnej konsultacji, zaproponowaliśmy szereg opcji dla 

przyszłości szkoły Stamford Hill. Otrzymaliśmy 52 odpowiedzi. Zaprezentowaliśmy wszystkie opinie 

uzyskanie w wyniku konsultacji Radzie Samorządu Lokalnego. Musieliśmy wziąć pod uwagę wiele 

czynników, takich jak jakość edukacji w szkole Stamford Hill i w innych lokalnych szkołach, 

wymaganą liczbę miejsc w szkołach versus spadek liczby dzieci w szkołach i utrzymanie szkół. 

Jesteśmy teraz w 6-tygodniu konsultacji dotyczącej opcji połączenia placówek. Chcieliśmy poznać 

Państwa poglądy, abyśmy mogli wspólnie nad tym pracować. Ostateczny termin to 21 października. 

Nasz raport będzie zawierał rekomendacje, które będą przedstawione w trakcie posiedzenia Rady 

Samorządu Lokalnego w dniu 12 listopada. Jeżeli Rada Samorządu Lokalnego zatwierdzi decyzję, 

wówczas opublikujemy ustawowe zawiadomienie w dniu 20 listopada. W takim przypadku ostatnią 

szansą na zgłoszenie uwag, będzie 4-tygodniowy okres reprezentacji.  

W styczniu Rada Samorządu Lokalnego podejmie ostateczną decyzję w sprawie połączenia placówek 

i zamknięcia. Jeśli dojdzie do połączenia placówek, wówczas wszyscy uczniowie szkoły Stamford Hill 

będą mieli zagwarantowane miejsce w szkole Tiverton. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo 

wszystkich uczniów i ich rodzeństwa w przypadku, jeżeli obie szkoły pozostaną otwarte. Korzyścią z 

połączenia placówek będzie stworzenie długoterminowego i trwałego modelu, który może być 

udoskonalony, ponieważ większa liczba uczniów będzie oznaczała więcej środków finansowych dla 

szkoły. Dwuklasowa szkoła jest bardziej przystosowana do przewidywanego popytu na miejsca w 

lokalnej szkole. 

Szkoła nadal będzie posiadać silne powiązania ze społecznością lokalną, i dlatego też za 

pośrednictwem niniejszej konsultacji, chcemy poznać Państwa poglądy na temat kształtowania tych 

powiązań w przyszłości.  Szkoła Tiverton została oceniona jako ,,Dobra’’ przez biuro ds. standardów 

w edukacji Ofsted i uważamy, że połączenie placówek pozwoli nauczycielom na dalsze podniesienie 

standardu szkoły. 

 

 



2.PYTANIA I ODPOWIEDZI  Komentarze (raczej niż pytania) zapisane są kursywą. 

 

CK zaprosił obecne rodziny i pracowników do wyrażenia komentarza i zadania pytań. 

Q1: Czy podczas procesu łączenia szkół, Stamford Hill otrzyma własne dofinansowanie dla swoich 

uczniów, lub też czy Tiverton uzyska dodatkowe pieniądze dla uczniów Stamford Hill? ER: Każdy 

uczeń otrzyma swoje własne należne mu fundusze i możemy uzyskać dodatkowe środki dla szkoły, 

jeśli będzie to potrzebne. 

Q2: Ponieważ jest bardzo mało dzieci, które pozostały w szkole Stamford Hill, krążą pogłoski, że 

szkoła i tak będzie zamknięta. Czy pozostały jakieś dzieci w 2 klasie? CK: Szkoła prowadzi klasy dla 

dzieci w różnym wieku. 

Edukacja mojego dziecka pogorszyła się z tego powodu. Moje dziecko oglądało kreskówki. 

Q3: Czy nowa szkoła będzie przepełniona? Czy będzie to miało wpływ na naszych uczniów tutaj (w 

Tiverton)? CK: Istnieje wystarczająco miejsca, aby pomieścić dzieci ze Stamford Hill w budynku 

szkoły Tiverton. Jeśli będzie to konieczne, zostaną wówczas wprowadzone odpowiednie 

modyfikacje. 

CK: Zapraszamy do przodu i do zadawania bezpośrednich pytań. Prosi przybyłych rodziców i 

opiekunów o wypełnienie ankiety dotyczącej konsultacji. 

---Zakończenie spotkania--- 

Dodatkowe kopie przetłumaczonej ankiety dotyczącej konsultacji zostają rozdane 

rodzicom uczestniczącym w spotkaniu,  kopie zapasowe pozostawiono w szkole na 

recepcji. 

 



 


