SZKOŁACH KATOLICKICH W
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Witamy w Anglii.
Pomoc
dla
obcych
obywateli
przybywających w połowie roku
szkolnego i pragnących umieścić
swe dzieci w angielskich szkołach
katolickich

DIOCESAN SCHOOLS COMMISSION
Serving Schools in the Archdiocese of Birmingham
Registered Charity No 234216

Wszystkie dzieci w wieku 5-16 podlegają obowiązkowemu
nauczaniu,
które
zapewniają
bezpłatnie
lokalne
władze
samorządowe (the local authority).
Dziecko może również chodzić bezpłatnie do szkoły katolickiej.
Oto procedura postępowania w takich przypadkach:
•

Skontaktuj się z Wydziałem Pomocy Dzieciom (Children’s
Services) w Urzędzie Władz Samorządowych miasta Reading
pod adresem: Reading Borough Council, Civic Offices, PO Box
2623, Reading, RG1 7WA albo zatelefonuj na numer 0118 939
0550.

•

Poproś o podanie Ci nazwy i adresu najbliższej szkoły katolickiej
– będziesz mieć obowiązek podania własnego imienia i
nazwiska, adresu zamieszkania oraz wieku dziecka.

•

Wydział poda Ci nazwę, adres oraz numer telefonu do szkoły,
jak również dane o innej szkole, jeśli taka znajduje się w
pobliżu.

•

Ewentualnie możesz otrzymać również inne dane, np. nazwisko
kierowniczki szkoły.

•

Skontaktuj się ze szkołą telefonicznie lub osobiście i umów się
na wizytę celem omówienia szczegółów nauki oraz wypełnienia
formularza zgłoszeniowego.

•

W szkole należy okazać własny dowód tożsamości, świadectwo
urodzenia dziecka oraz świadectwo chrztu (dokumenty te można
przedstawić później) – oraz podać datę, od kiedy dziecko ma
zacząć chodzić do tej szkoły.

•

Pomocnym w uzyskaniu
proboszcz Twojej parafii.

•

Rodzice proszeni są o wyjaśnienie w miarę możliwości, czy z
dzieckiem można komunikować się po angielsku.

•

Jeżeli szkoła ma miejsce dla dziecka, wówczas udzieli Ci
wszelkich potrzebnych informacji.

•

Jeżeli szkoła powie, że dla dziecka nie ma miejsca, wówczas
masz prawo odwołać się do niezależnej komisji (panelu), która
podejmie ostateczną decyzję.

•

Dziecko może zostać wpisane na listę oczekujących lub rodzice
mogą otrzymać dane innej szkoły.
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