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Tłumaczenie broszury o zasadach naboru uczniów do szkół w 
Brighton i Hove w roku szkolnym 2015/2016 
 
Wprowadzenie 
 
Niniejsze streszczenie zasad naboru uczniów do szkół przeznaczone jest dla 
rodziców, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym. Jeżeli po 
lekturze tej broszury będą potrzebne Państwu dalsze objaśnienia, proszę o 
skontaktowanie się z Zespołem ds. Rekrutacji (School Admissions Team) pod 
nr. tel. (01273) 293653 lub Zespołem ds. Osiągnięć Mniejszości Etnicznych 
(Ethnic Minority Achievement Service - EMAS) pod podanym poniżej 
numerem telefonu albo też drogą elektroniczną pod adres: 
schooladmissions@brighton-hove.gov.uk. 
 
Jeśli dla Państwa dziecka język angielski nie jest językiem ojczystym, 
może ono potrzebować pomocy w szkole. Zespół ds. Osiągnięć 
Mniejszości Etnicznych EMAS udziela pomocy w takich sytuacjach. 
Zadaniem Zespołu jest: umożliwianie uczniom z mniejszości etnicznych 
dostępu do programu szkolnego; asystowanie szkołom w zaspokajaniu 
ich potrzeb, rozwijanie i pogłębianie relacji pomiędzy domem a szkołą 
oraz wspieranie współpracy z innymi organizacjami. Więcej informacji 
na temat prac tego Zespołu można uzyskać pod numerem tel. (01273) 
507367. 
 
1. Streszczenie zasad przyjmowania uczniów do szkół podstawowych 
(Infant/Primary and Junior Schools) we wrześniu 2015 r. 
 
1. Szkoły podstawowe (primary schools) przyjmują uczniów w wieku 4-11 lat. 

Szkoły podstawowe nauczania początkowego (infant schools) przyjmują 
uczniów w wieku 4-7 lat. 
Szkoły podstawowe dla dzieci starszych (junior schools) przyjmują uczniów 
w wieku 7-11. 
Gimnazja (secondary schools) przyjmują uczniów w wieku 11-16 lat.  
Zasady przyjęć do dwuletniego liceum przygotowującego do matury (Sixth 
Form) dla uczniów w wieku 16-18 lat nie są zawarte w niniejszej broszurze.    
 

2. Aby ułatwić sobie wybór trzech szkół, do których najchętniej posłaliby 
Państwo swoje dziecko, warto skorzystać z informacji zawartych w tej 
ulotce oraz, w miarę możliwości, osobiście odwiedzić placówki szkolne. 
Prosimy zwrócić uwagę na możliwości dojazdu do wybranych szkół.   
 

3. Podanie o przyjęcie do szkoły należy złożyć drogą elektroniczną, 
korzystając ze strony: www.brighton-hove.gov.uk/schooladmissions lub 
wysłać pocztą na adres podany na str. 3 broszury do godz. 15.00, dnia 15 
stycznia 2015 r. Jeśli Państwa formularz z wyborem szkół wpłynie po 
wyznaczonym terminie, zostanie on rozpatrzony dopiero po wnioskach 
złożonych w terminie. W tym czasie, wybrane przez Państwo szkoły mogą 
nie dysponować już wolnymi miejscami. 
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4. Jeśli złożą Państwo formularz po wyznaczonym terminie z powodu zmiany 
miejsca zamieszkania, należy załączyć do niego dokument potwierdzający 
nowy adres do dnia 13 marca 2015 r. W innym przypadku, wniosek 
zostanie rozpatrzony, jako złożony z opóźnieniem.     

 
5. Podane we wniosku informacje i potwierdzające je załączone dokumenty 

zostaną rozpatrzone i otrzymają Państwo list z decyzją, w której szkole 
Państwa dziecko otrzymało miejsce.      

 
6. Rodzice, którzy nie zgadzają się z decyzją o przydziale miejsca w 

określonej szkole, mogą odwołać się do Niezależnej Komisji Apelacyjnej 
ds. Rekrutacji (Independent School Admissions Appeal Panel). 

 
2. Podejmowanie decyzji o wyborze szkoły 
 
Podczas wyboru szkoły, warto zastanowić się nad następującymi kwestiami: 
 
Czy odwiedzili Państwo szkołę? Zasady odwiedzin i szczegóły dotyczące 
dni otwartych w szkołach podane są na stronach 29-37 broszury. Jeśli 
obawiają się Państwo, że nie będą w stanie porozumieć się w języku 
angielskim z pracownikami szkoły, prosimy przyjść z osobą, która mogłaby dla 
Państwa tłumaczyć.  
 
Czy codzienny dojazd do szkoły nie jest uciążliwy? 
 
Czy istnieją połączenia komunikacji miejskiej pomiędzy domem a szkołą? 
 
Czy zapoznali się Państwo z prospektem szkoły lub raportem z inspekcji 
szkoły przez Biuro ds. Standardów Edukacyjnych OFSTED (Office for 
Standards in Education)?  W raportach tych zawarte są informacje dotyczące 
szkół. Można je otrzymać bezpośrednio w placówkach szkolnych lub 
zapoznać się z nimi na stronie internetowej OFSTED www.ofsted.gov.uk.  
 
Czy spełniają Państwo kryteria przyjęć do szkół chrześcijańskich 
(Church Aided Schools)? Rada Miejska koordynuje proces rekrutacji 
uczniów do szkół z władzami szkół chrześcijańskich. Decyzje o przydzielaniu 
miejsc dla dzieci w określonych szkołach podejmuje Zarząd ds. Rekrutacji 
(Admission Authorities). Rada Miejska Brighton i Hove (znana także, jako 
lokalne władze oświatowe - Local Education Authority - LEA) podejmuje 
decyzje dotyczące naboru uczniów do szkół środowiskowych (community 
schools). W przypadku szkół chrześcijańskich zarządem ds. rekrutacji są 
członkowie rady szkoły (school governors). Jeśli chcą Państwo ubiegać się o 
miejsce w powyższych szkołach, należy zastanowić się, czy spełniają 
Państwo warunki pierwszeństwa w procesie naboru do placówki szkolnej. 
Warunki te zawarte zostały na stronach 40-59 broszury. Niemniej, należy 
wypełnić formularz z wyborem szkół w Brighton i Hove uwzględniając 
wszystkie szkoły chrześcijańskie, w których chcieliby Państwo umieścić swoje 
dziecko.     
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Jednakowy sposób rozpatrywania preferencji szkół. Wszystkie 
preferencyjne szkoły podane w formularzu będą traktowane tak samo, bez 
względu na to, czy umieścili je Państwo na pierwszym, drugim czy trzecim 
miejscu. Jeśli dostępne będą dla Państwa dziecka miejsca w kilku szkołach, 
zaproponujemy Państwu szkołę, która mieści się najwyżej na liście Państwa 
wyboru. Zdarza się, że nie jesteśmy w stanie zaoferować miejsca w żadnej z 
wybranych przez Państwa szkół. W takim przypadku zaproponujemy Państwu 
szkołę znajdującą się najbliższej miejsca zamieszkania dziecka, która posiada 
wolne miejsce.       
 
Jakie było zapotrzebowanie na miejsca w danej szkole w poprzednich 
latach? Każda szkoła ma ograniczoną ilość miejsc. Informacje dotyczące 
liczby miejsc dostępnych w poszczególnych szkołach w roku bieżącym 
znajdują się na stronach 29-37 broszury. Prosimy wziąć pod uwagę, czy 
wybrane przez Państwa szkoły otrzymują zazwyczaj więcej wniosków, niż 
dostępnych miejsc. Może to zmniejszyć dziecku szansę na przyjęcie do 
szkoły zwłaszcza, gdy Państwa miejsce zamieszkania jest oddalone od 
placówki szkolnej.   
 
Jeśli szkoła posiada więcej dostępnych miejsc niż kandydatów 
(undersubscribed), zazwyczaj każdy, kto składa wniosek o przyjęcie do tej 
szkoły, otrzyma ofertę przydziału miejsca. W przypadku, gdy szkoły 
środowiskowe mają mniej dostępnych miejsc niż kandydatów 
(oversubscribed), podczas podejmowania decyzji o przydziale miejsca, 
stosujemy pięć podanych poniżej kryteriów pierwszeństwa.  
 
3. Kryteria pierwszeństwa przyjęcia do szkoły 
 
W sytuacji, gdy szkoła środowiskowa posiada mniej dostępnych miejsc niż 
kandydatów, podejmując decyzję o przydziale miejsca, stosujemy pięć 
podanych poniżej kategorii pierwszeństwa. Proszę pamiętać, że szkoły 
chrześcijańskie ustalają własne kryteria naboru. 
 
1) Dzieci znajdujące się pod opieką władz lokalnych oraz dzieci, które 

były wcześniej pod opieką władz lokalnych 
 
2) Poważne medyczne lub inne wyjątkowe powody do otrzymania 

pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły  
Powody zdrowotne należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim, inne – 
dokumentem odpowiednich niezależnych instytucji. Dokumenty te należy 
załączyć do formularza wyboru szkoły. Podane informacje zostaną 
rozpatrzone i przekazane do odpowiednich specjalistów w celu uzyskania 
ich opinii, czy Państwa dziecko kwalifikuje się do tej kategorii 
pierwszeństwa. 

 
3) Związki pokrewieństwa 

Kryterium to jest spełnione, gdy pod tym samym adresem, co dziecko, 
które będzie uczęszczać od września 2015 r. do wybranej przez Państwa 
szkoły mieszka inne dziecko.   
    



Polish 

 
Powyższy warunek nie jest spełniony, jeśli brat lub siostra dziecka 
uczęszcza do klasy zerowej lub liceum w tej samej szkole. 
 
W sytuacji, gdy szkoła podstawowa nauczania początkowego (infant 
school) i szkoła podstawowa dla starszych dzieci (junior school) są 
połączone, starsze lub młodsze rodzeństwo dziecka może uczęszczać do 
jednej lub drugiej szkoły. Informacje dotyczące połączonych szkół 
podstawowych (linked Infant & Junior schools) – znajdują się na stronie 21 
broszury. 
 

4)  Dzieci przenoszone w ramach połączonej szkoły podstawowej (zob. 
lista na stronie 21 broszury)   

 
5)  Pozostałe dzieci 

Najpierw rozpatrywane są wnioski, które zalicza się do kategorii: 1, 2, 3 i 4. 
Pozostałe miejsca oferowane są innym dzieciom.   

 
Runda dodatkowa 
Jeśli do szkoły złożonych jest więcej wniosków niż posiada ona miejsc w 
którejkolwiek z powyższych kategorii, miejsca te zostaną przydzielone 
dzieciom, które mieszkają najbliżej szkoły i umieściły ją na swoim 
formularzu preferencji. Lokalne władze oświatowe dokonają selekcji dzieci 
mieszkających najbliżej szkoły przy zastosowaniu systemu 
komputerowego, który mierzy najkrótszą odległość z domu do placówki 
szkolnej.     
 
Władze oświatowe mogą poprosić Państwa o przedłożenie dokumentów 
potwierdzających adres zamieszkania i związków pokrewieństwa dzieci. 

 
W sytuacji, gdy dziecko Państwa nie otrzyma przydziału miejsca w wybranej 
szkole, można złożyć odwołanie od tej decyzji do Niezależnej Komisji 
Apelacyjnej ds. Rekrutacji (Independent School Admissions Appeal Panel). 
Jeśli nie są Państwo pewni, czy będą w stanie przedstawić swoją sprawę 
przed komisją apelacyjną, można poprosić o umówienie tłumacza, którego 
usługi zostaną zapewnione bezpłatnie. Jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do 
szkoły znajdującej się w formularzu na pierwszym miejscu, nazwisko dziecka 
zostanie automatycznie umieszczone na liście oczekujących na wolne 
miejsce.       
 

4. Wykaz szkół 
 
Na stronach 29-37 broszury znajdą Państwo listę wszystkich szkół na terenie 
Brighton i Hove. Strony 29-35 zawierają listę szkół podstawowych i nauczania 
początkowego (Primary and Infant schools), strony 36 i 37 listę szkół 
podstawowych dla dzieci starszych (Junior schools). 
 
W kolejności od lewej do prawej podane są: nazwa, adres i numery telefonów 
szkoły; imię i nazwisko dyrektora; liczba uczniów w całej szkole; liczba miejsc 
w nowo utworzonych klasach w przyszłym roku szkolnym (ilość dostępnych 
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miejsc); ilość kandydatów w poprzednim roku szkolnym; ilość przydzielonych 
miejsc (zgodnie z kryteriami pierwszeństwa w naborze); terminy i 
harmonogram godzin, w których można odwiedzić szkołę.   
 
Szkoły oznaczone gwiazdką (*) są szkołami chrześcijańskimi, co oznacza, że 
powiązane są z jednym z kościołów chrześcijańskich. Jako szkoły 
finansowane z funduszy państwowych nie wymagają od rodziców opłat za 
naukę ich dzieci. 
 
W przypadku jakichkolwiek trudności w zrozumieniu listy szkół, proszę 
skontaktować się z nami, a my postaramy się Państwu pomóc.   
 
5. Przeniesienie do innej szkoły poza okresem naboru 
 
Istnieje wiele powodów, dla których rodzice mogą życzyć sobie przeniesienia 
do innej szkoły. Należą do nich: zmiana miejsca zamieszkania, problemy z 
zachowaniem lub dyscypliną dziecka lub też chęć umieszczenia dzieci z tej 
samej rodziny w jednej szkole. Lokalne władze oświatowe zajmują się tymi 
sprawami w przypadku szkół środowiskowych. Szkoły chrześcijańskie 
podejmują niezależne decyzje w sprawie przyjęć, dlatego też należy 
skontaktować się z dyrektorem danej placówki oświatowej, w celu uzyskania 
dalszych informacji na ten temat. 
 
Jeśli chcą Państwo zmienić szkołę dziecka poza określonym terminem 
naboru, może nam być trudniej znaleźć miejsce dla Państwa dziecka w 
wybranej szkole. Nie prowadzi się rezerwacji miejsc dla dzieci nowo 
przybyłych do danego rejonu. Możemy poprosić Państwa o dokument 
potwierdzający nowy adres zamieszkania. Wniosek o zmianę wyboru szkoły 
(Transfer Preference) można otrzymać w biurze Zespołu ds. Rekrutacji.        
 
6. Dojazd z domu do placówki szkolnej  
 
Rada Miejska ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu między 
domem a szkołą tylko w stosunku do dzieci, które mieszkają w odległości 
większej niż trzy mile od odpowiedniej szkoły lub dwie mile w przypadku 
dzieci poniżej 8 roku życia. Większość uczniów w Brighton i Hove nie jest 
uprawniona do bezpłatnych przejazdów, ponieważ szkoły mieszczą się w 
ustawowej odległości od ich miejsca zamieszkania z możliwością pieszego 
dojścia do szkoły. Odległość do szkoły jest mierzona na podstawie najkrótszej 
dostępnej trasy. „Odpowiednia szkoła” jest to najbliższa Państwa domu szkoła 
publiczna (maintained school), która jest odpowiednia do wieku i potrzeb 
edukacyjnych Państwa dziecka, i która posiada wolne miejsca.  
 
Urząd miasta może zaoferować pomoc także w sytuacji, jeśli Państwa dziecko 
nie jest fizycznie w stanie dojść do szkoły lub jeśli dziecko uczęszcza do 
szkoły specjalnej. 
 
Transport dla uczniów w wieku 16-18 lat 
Istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej dla uczniów w tym 
przedziale wiekowym. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy 
skontaktować się z panem Bryanem Deakinem, asystentem zastępcy 
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kierownika Zespołu ds. Wspierania Uczniów (Student Support Assistant Team 
Manager) pod numerem tel. (01273) 293608. 
 
 
Skargi w sprawach dojazdu do szkoły  
Wszelkie skargi od rodziców dotyczące dojazdu do szkoły będą rozpatrywane 
bezzwłocznie.  
 
7. Informacje ogólne 
 
Skargi  
Większość skarg dotyczących szkoły jest omawiana bezpośrednio między 
rodzicami lub opiekunami ucznia i pracownikami szkoły. Większość szkół 
posiada ustalony tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg. W ten sposób 
rodzice lub opiekunowie dziecka, którzy nie są zadowoleni z jakiegoś aspektu 
funkcjonowania szkoły wiedzą, co powinni zrobić w kwestiach mających 
wpływ zarówno na nich samych, jak i na dziecko. Rodzice lub opiekunowie 
dziecka powinny skontaktować się z Funduszem ds. Dzieci i Młodzieży 
(Children’s and Young People’s Trust) tylko po wcześniejszym wyczerpaniu 
wszystkich możliwości składania zażaleń obowiązujących w danej szkole. 
 
Terminy semestrów, ferii i wakacji w roku szkolnym 2015/2016  
 
Semestr jesienny 2015  
 
Początek semestru:   czwartek, 3 września 
Okres ferii:  poniedziałek, 26 października – piątek, 30   

października 
Zakończenie semestru:  piątek, 18 grudnia  
 
Semestr wiosenny 2016 
 
Początek semestru:    wtorek, 5 stycznia 
Okres ferii:  poniedziałek, 15 lutego – piątek, 19 lutego 
Zakończenie semestru: czwartek, 24 marca  
 
Semestr letni 2016 
 
Początek semestru:    poniedziałek, 11 kwietnia  
Okres ferii: poniedziałek, 30 maja – piątek, 3 czerwca 
Zakończenie semestru: piątek, 22 lipca 
 
 
Przyjęcie do szkół podstawowych w trybie odroczonym (deffered 
admission) 
 
Na terenie Brighton i Hove dzieci rozpoczynają edukację szkolną w tym roku 
szkolnym, w którym kończą pięć lat. Dzieci urodzone między 1 września 2010 
r. a 31 sierpnia 2011 r. rozpoczną naukę we wrześniu 2015 r., pomimo, że 
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zgodnie z prawem dziecko nie musi rozpocząć nauki szkolnej aż do 
następnego semestru po piątych urodzinach dziecka.  
 
Dzieci urodzone między 1 września 2010 r. a 31 grudnia 2011 r. mogą 
rozpocząć naukę w pełnym wymiarze godzin we wrześniu 2015 r. lub styczniu 
2016 r., jeśli rodzice chcą złożyć wniosek o odroczenie rozpoczęcia zajęć 
szkolnych. 
  
Dzieci urodzone między 1 stycznia 2011 r. a 31 sierpnia 2011 r. mogą 
rozpocząć naukę w pełnym wymiarze godzin we wrześniu 2015 r. lub, jeśli 
rodzice chcą złożyć wniosek o odroczenie rozpoczęcia zajęć szkolnych, od 
stycznia lub kwietnia 2016 r.  
 
Aby ubiegać się o odroczenie rozpoczęcia nauki, należy złożyć formularz z 
wyborem szkół przed terminem upływu składania podań tzn. do dnia 15 
stycznia 2015 r. Po otrzymaniu decyzji o przydziale miejsca, należy 
poinformować władze przyznanej szkoły o akceptacji miejsca i 
jednocześnie o zamiarze odroczenia rozpoczęcia nauki. W przypadku 
niedopełnienia tych formalności, miejsce to zostanie przyznane innemu 
dziecku.  
 
Dzieci urodzone między 1 kwietnia 2011 r. a 31 sierpnia 2011 r., których 
rodzice zdecydują się na odroczenie rozpoczęcia nauki do września 2016 r., 
zostaną przyjęte do pierwszej klasy, a nie przygotowawczej klasy zerowej 
(reception class). Rezerwacja miejsca nie będzie miała mocy po kwietniu 
2016 r., i w takiej sytuacji rodzice będą musieli ponownie złożyć wniosek o 
przyjęcie do pierwszej klasy.   
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