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Informacje w języku polskim dla rodziców posyłających swoje 
dzieci do szkół w Bournemouth. 

Jedną z funkcji Wydziału Edukacji Opieki Społecznej (Education Social Work 
Service) jest zachęcanie do regularnej obecności dzieci w szkole oraz 
wspieranie szkół w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. Zdajemy sobie 
sprawę, iż część istotnych informacji może być niedostępna dla rodziców i 
opiekunów prawnych mieszkających w Bournemouth, dla których język 
angielski nie jest ojczystym językiem, bądź przyjechali z kraju o zupełnie 
innym systemie oświaty. Dlatego opracowaliśmy niniejszą broszurę, by 
udostępnić takim osobom ważne informacje w języku polskim. 

W jakim wieku moje dziecko może pójść do szkoły? 

Dziecko może rozpocząć edukację w szkole od września danego roku po 
ukończeniu przez nie 4 roku życia. Po ukończeniu przez dziecko 5 lat rodzice są 
prawnie zobowiązani do zapisania dziecka do szkoły, chyba że we własnym 
zakresie zapewnią mu alternatywną edukację. Zarówno w przypadku dziecka 
pobierającego naukę w domu jak i uczęszczającego do szkoły 
publicznej/niepublicznej, nauka jest obowiązkowa do ukończenia przez dziecko 
16 roku życia i w danym roku szkolnym ma trwać do ostatniego piątku czerwca.  
Dzieci rozpoczynające naukę w szkole średniej po miesiącu wrześniu 2008 r. 
zobowiązane są do edukacji szkolnej aż do ukończenia przez nie 17 roku życia i 
uczęszczania na zajęcia szkolne do ostatniego piątku czerwca 2013 r.   
Obowiązek szkolny ulegnie przedłużeniu w 2015 r. i będzie trwał do czerwca po 
ukończeniu przez młodą osobę 18 roku życia. 

Jak znaleźć szkołę dla dziecka? 

Należy skontaktować się z wydziałem ds. przyjmowania dzieci do szkół w 
Bournemouth (school admissions service) i podać adres zamieszkania. Wydział 
ten mieści się w Ratuszu Miasta Bournemouth i zajmuje się zapisywaniem dzieci 
do szkół oraz udzielaniem informacji dotyczących naboru uczniów. Dostępne są 
również informacje dla dzieci w wieku szkoły podstawowej (4-11 lat) oraz w 
wieku szkoły średniej (11-16/18 lat).  

Broszury oraz wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej można 
znaleźć na stronie:  

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applyi

ngforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf 

Broszury oraz wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły średniej dostępne są na 
stronie: 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
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http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applyi

ngforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf 

Można również uzyskać wgląd do kopii tychże dokumentów w lokalnych 
bibliotekach oraz w Centrum Obsługi Klienta (Customer Service Centre). 
Centrum Informacji dla Rodziców (Children’s Information Service) jest czynne 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00, nr tel: 01202 456223 w 
Ratuszu, St Stephens Road, Bournemouth BH2 6DY. 

 

Dokumenty potrzebne do zapisania dziecka do szkoły w Bournemouth, jeśli 
rodzice są spoza Wielkiej Brytanii: 

Bez względu na wiek szkolny dziecka pochodzącego spoza Wielkiej Brytanii, 
dokumenty winny zostać złożone w Centrum Obsługi Klienta w Ratuszu Miasta 
Bournemouth. Wymagane dokumenty: paszport rodzica lub prawnego opiekuna, 
paszport dziecka oraz potwierdzenie adresu zamieszkania w Bournemouth.  

Rozpoczęcie nauki w szkole w Bournemouth 

Po złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły, rodzic lub prawny opiekun 
otrzyma z wydziału ds. przyjmowania dzieci do szkół list z ofertą miejsca dla 
dziecka oraz prośbą o skontaktowanie się ze szkołą przed rozpoczęciem nauki 
przez dziecko. W liście podany będzie również termin, w którym dziecko 
będzie zobowiązane do uczęszczania do szkoły, celem utrzymania w niej 
miejsca. Po uprzednim odwiedzeniu szkoły, dziecko będzie mogło rozpocząć 
naukę przed tym terminem. Szkoły w Bournemouth zachęcają 
rodziców/prawnych opiekunów oraz dzieci do odwiedzenia szkoły i spotkania z 
jej dyrekcją przed rozpoczęciem nauki. Tego rodzaju wizyta daje możliwość 
poznania szkoły, poinformowania jej pracowników o wszelkich potrzebach 
dziecka związanych z jego zdrowiem lub nauczaniem, bądź też zadawania 
pytań dotyczących tejże szkoły. 

Obecność 

Po zarejestrowaniu dziecka w szkole w Bournemouth, rodzic/prawny opiekun 
jest prawnie obowiązany do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka 
na zajęcia szkolne. Niedopełnienie tegoż obowiązku grozi postępowaniem 
karnym lub powiadomieniem o nałożeniu kary; maksymalna grzywna w tym 
przypadku wynosi £2500. 

Zapewniając regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne, należy również 
dopilnować, aby dziecko przychodziło do szkoły punktualnie. We wszystkich 
szkołach istnieją ustalone godziny rozpoczęcia i zakończenia codziennych 
zajęć, zatem należy skontaktować się ze szkołą i zapytać o plan lekcji. W 
sytuacji, gdy dziecko spóźni się więcej niż 10 minut i nie zdąży na poranne lub 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf
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popołudniowe sprawdzenie obecności, spóźnienie nie będzie usprawiedliwione i 
wpłynie na frekwencję dziecka na zajęciach szkolnych.  

Co należy zrobić, jeśli dziecko jest chore: 

Rodzic lub prawny opiekun ma obowiązek skontaktowania się ze szkołą w 
pierwszym dniu nieobecności dziecka i poinformowania o chorobie oraz o 
przypuszczalnej dacie powrotu dziecka na zajęcia szkolne. Jeżeli rodzic nie 
zgłosi nieobecności dziecka, szkoła skontaktuje się z rodzicem telefonicznie lub 
listownie. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, 
należy dostarczyć do szkoły zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie ze szpitala 
potwierdzające chorobę oraz upewnić się, czy po powrocie dziecka konieczna 
będzie pomoc ze strony szkoły.   

Wizyty u lekarza: 

Rodzice oraz prawni opiekunowie nie powinni umawiać dzieci na wizyty 
lekarskie w czasie zajęć szkolnych. W przypadku braku innej możliwości, należy 
dostarczyć do szkoły kopię listu z terminem wizyty, w celu usprawiedliwienia 
nieobecności dziecka. 

Dni wolne: 

Szkoła może zezwolić na usprawiedliwienie dni wolnych dla dziecka w związku 
z przestrzeganiem praktyk religijnych, jednak takie zezwolenie dotyczyć będzie 
wyłącznie rzeczywistych świąt religijnych. Zgoda na usprawiedliwienie dni 
wolnych od zajęć szkolnych w czasie semestru szkolnego z wszelkich innych 
powodów może zostać wydana wyłącznie przez szkołę, zazwyczaj przez 
dyrektora. Szkoła, według uznania, może usprawiedliwić maksymalnie 10 dni 
wolnych od zajęć na dany rok szkolny z powodu wyjątkowych okoliczności. 
Szkoła z zasady nie usprawiedliwia dni wolnych w pierwszym semestrze roku 
szkolnego, w którym dziecko rozpoczęło naukę. We wszystkich szkołach istnieją 
ustalone kryteria usprawiedliwiania dni wolnych, zatem rodzic lub prawny 
opiekun ma obowiązek wypełnienia wniosku o wzięcie dni wolnych dla dziecka 
w możliwie najszybszym terminie oraz przed rezerwowaniem wakacji. 
Podejmując decyzję o usprawiedliwieniu dni wolnych, szkoły biorą pod uwagę 
aktualną obecność dziecka na zajęciach szkolnych, a także fakt, czy dziecko 
nie opuści w tym czasie ważnych lekcji lub egzaminów. Jeżeli szkoła nie wyrazi 
zgody na usprawiedliwienie dni wolnych, a dziecko nie będzie obecne na 
zajęciach, rodzic otrzyma powiadomienie o nałożeniu kary grzywny. 

Rodzice powinni być świadomi faktu, iż ich dziecko może zostać wykreślone z 
listy uczniów, jeśli nie wróci do szkoły w terminie 20 dni szkolnych od 
uzgodnionej daty powrotu z dni wolnych lub od zakończenia okresu 
nieobecności.  

Dzieci poniżej wieku szkolnego: 
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Dla młodszych dzieci istnieje szereg możliwości opieki, w tym: zarejestrowane 
opiekunki do dziecka, żłobki i przedszkola z dofinansowaniem dla wszystkich 
dzieci w wieku 3 i 4 lat. Wszelkie informacje można uzyskać w Centrum Obsługi 
Klienta.  

Młodzież powyżej ustawowego wieku szkolnego: 

Młode osoby, które ukończyły 13 lat mogą zwrócić się do organizacji 
Connexions doradzającej młodzieży w kwestiach kariery zawodowej i dalszej 
edukacji, a także pomagającej w składaniu aplikacji do 6th form lub collegu. 
Adresy lokalnych biur można znaleźć na stronie: http://www.connexions-
bdp.co.uk  

lub pod numerem tel – 0800 3583888. 

Podejmowanie pracy przez dzieci w wieku szkolnym: 

Przepisy prawne ściśle określają kiedy, jak długo i jaki rodzaj pracy mogą 
wykonywać dzieci w wieku szkolnym. Dzieci mogą podjąć pracę pod 
warunkiem, że ukończyły 13 lat, pracują nie dłużej niż 12 godzin w tygodniu 
szkolnym i tylko w niektórych zawodach. Wnioski o zezwolenie na pracę oraz 
więcej informacji można uzyskać od urzędnika ds. zatrudnienia dzieci (Child 
Employment Officer) pod numerem 456351 lub na stronie 
www.bournemouth.gov.uk. 

Opuszczenie szkoły lub przeprowadzka: 

Jeśli dziecko opuszcza szkołę z dowolnego powodu, należy poinformować 
władze szkolne o miejscu kontynuacji nauki, nawet w wypadku przeprowadzki 
dziecka za granicę. Obowiązek ten wynika z faktu, iż jeśli uczeń nie uczęszcza 
na zajęcia szkolne, szkoła jest obowiązana powiadomić o tym władze lokalne, 
dziecko zaś będzie uznane za takie, które nie pobiera nauki. W tym przypadku 
Rada Miasta Bournemouth ma obowiązek podjęcia próby zlokalizowania miejsca 
pobytu dziecka poprzez wizyty domowe, wysyłanie korespondencji na adres 
rodziny i prowadzenie dochodzenia. Zatem jeśli dziecko opuszcza szkołę, 
prosimy o dostarczenie władzom szkolnym jak największej ilości informacji. 

Edukacja domowa 

Rodzic lub prawny opiekun może zdecydować o nieposyłaniu dziecka do szkoły i 
zapewnieniu nauczania w domu lub w innym miejscu. Taki rodzaj edukacji 
określany jest jako edukacja domowa (Elective Home Education). Jeśli dziecko 
początkowo pobierało naukę w szkole, rodzice lub prawni opiekunowie mają 
obowiązek listownego powiadomienia szkoły o wypisaniu dziecka ze szkoły i 
rozpoczęciu edukacji domowej. W tym przypadku zespół ds. przyjmowania 
dzieci do szkół znajdujący się przy Ratuszu Miasta wyśle formularze potrzebne 
do zgłoszenia edukacji domowej.  

http://www.connexions-bdp.co.uk/
http://www.connexions-bdp.co.uk/
http://www.bournemouth.gov.uk/
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Jeśli dziecko zostało zarejestrowane jako pobierające naukę w domu, inspektor 
edukacji domowej (Elective Home Education Inspector) będzie kontrolował 
nauczanie zapewniane przez rodzica. W Bournemouth inspektor ten 
skontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami, zaaranżuje kontrolę 
postępów dziecka w nauce i sprawdzi, czy edukacja jest efektywna i 
odpowiednia. Rodzice rejestrujący dziecko jako pobierające naukę w domu, 
otrzymają więcej informacji o edukacji domowej z wydziału przyjmowania 
dzieci do szkół. Dodatkowe informacje dostępne są również w broszurze na 
stronie internetowej Rady Miasta Bournemouth:  

https://www.bournemouth.gov.uk/Education/Home_Education/default.asp  

 
Prawo rezygnacji z nauki religii: 
 
Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do rezygnacji z nauki religii ich 
dziecka. 
 
W związku z tym, szkoły mają obowiązek poinformowania rodziców/prawnych 
opiekunów o tym prawie oraz obowiązane są upewnić się, iż rozumieją oni 
charakter i treść sylabusa nauki religii, a także jego celów edukacyjnych. 
 
Skorzystanie z tego prawa możliwe jest za namową rodziców (lub uczniów jeśli 
ukończyli 18 rok życia). Składając prośbę o rezygnację z nauki religii należy 
określić, czy rezygnacja dotyczy całości przedmiotu, czy określonych jego 
części. 
 
Prawo rezygnacji nie obejmuje innych części programu szkolnego, gdzie mogą 
być omawiane aspekty religijne, np. historia lub wiedza o społeczeństwie. 
 
W przypadku, gdy uczniowie rezygnują z nauki religii, szkoła ma obowiązek 
zapewnienia im w tym czasie nadzoru, jednak nie może zapewnić im lekcji 
zastępczych, ani pobierać dodatkowych opłat. Uczniowie pozostaną w tych 
godzinach na terenie szkoły. 
 
(Rozdział 71, ustawa z 1998 r. o standardach i strukturze oświaty (School 
Standards and Framework Act)) 

Dodatkowe świadczenia edukacyjne 

Organizacja zapewniająca świadczenia edukacyjne (Education Service) wspiera 
uczniów wymagających dodatkowej pomocy w nauczaniu lub zachowaniu. W 
przypadku jakichkolwiek obaw rodziców o specjalne potrzeby dziecka, szkoła 
pomaga zorganizować dodatkową pomoc. Aby ją uzyskać, należy skontaktować 
się z nauczycielem dziecka.   

Organizacja EMTAS: 

https://www.bournemouth.gov.uk/Education/Home_Education/default.asp
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Organizacja ta zapewnia pomoc szkołom przyjmującym dzieci, dla których 
język angielski nie jest językiem ojczystym. EMTAS wspiera szkoły i pomaga 
dzieciom zaaklimatyzować się w szkole. Niezwykle pomocna zarówno dla szkoły 
jak i dla organizacji EMTAS byłaby informacja, czy dziecko na długo pozostanie 
uczniem danej szkoły. Informacja ta nie będzie wykorzystana w celu 
dyskryminacji dziecka, które będzie uczęszczało do szkoły przez krótki okres 
czasu, ale w celu określenia, które z dzieci mogą wymagać długotrwałego 
wsparcia. 

Pomoc w przypadku zawieszenia ucznia: 

W przypadku, gdy uczeń zachowuje się nagannie, szkoła może zastosować 
różne sankcje, aby zmienić jego zachowanie. Ostateczną karą stosowaną przez 
szkołę jest zawieszenie ucznia (niezezwalanie na uczęszczanie dziecka do 
szkoły). Uczeń może być zawieszony na czas określony.  

Jeżeli zawieszenie trwa od 1 do 5 dni - dziecko w czasie zajęć szkolnych ma 
obowiązek przebywać w domu, a szkoła nie zapewnia mu w tym czasie żadnej 
nauki. 

Jeżeli zawieszenie trwa 6 lub więcej dni - od pierwszego dnia zawieszenia, 
dziecko jest obowiązane pobierać alternatywną naukę zapewnioną przez 
szkołę. 

W przypadku, gdy naganne zachowanie ucznia jest nagminne lub gdy uczeń był 
sprawcą poważnego incydentu, szkoła może zawiesić ucznia na stałe. Aby 
uniknąć stałego zawieszenia ucznia, szkoła może zaoferować przeniesienie do 
innej szkoły. W tej sytuacji szkoła wezwie rodzica/prawnego opiekuna na 
spotkanie i wyjaśni planowane działanie.  

Jeżeli dziecko zostanie zawieszone na stałe, istnieje możliwość złożenia 
apelacji do władz szkoły, można również skontaktować się z Wydziałem 
Edukacji Opieki Społecznej pod numerem 01202 456179, w celu uzyskania 
informacji dotyczących procesu składania apelacji. W przypadku, gdy po 
złożeniu apelacji, decyzja o zawieszeniu zostanie podtrzymana, dziecko będzie 
musiało uczęszczać do innej szkoły lub pobierać alternatywną naukę. 

Ochrona dzieci: 

Prawo w sposób restrykcyjny chroni dzieci przed niebezpieczeństwem i każda 
szkoła lub inna organizacja pracująca z dziećmi ma obowiązek posiadania 
wyznaczonego kuratora szkolnego (Designated Child Protection Officer) oraz 
przestrzegania ustalonych procedur w przypadku zgłoszenia wszelkich obaw 
przez dziecko lub osobę dorosłą. W razie jakichkolwiek obaw, szkoła 
poinformuje do kogo należy się zgłosić. 

Nękanie w szkole i zasady dotyczące zachowania: 
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Każda szkoła w Bournemouth dokłada wszelkich starań, aby zapobiegać i 
zwalczać wszelkie przejawy nękania na terenie szkoły. Rząd definiuje nękanie 
jako: 'Zachowanie jednej lub kilku osób, zazwyczaj nagminne, mające na celu 

skrzywdzenie innej osoby lub grupy osób w sposób fizyczny lub psychiczny.' 

Badania wskazują, iż nękanie bardzo rzadko ustaje, jeżeli nie nastąpi żadna 
zmiana, np. sposób w jaki nękany uczeń radzi sobie z tym problemem; 
nastawienie nękającego ucznia; interwencja szkoły. Szkoły są tego świadome, 
zatem jeżeli twoje dziecko jest nękane, proszę zachęcić je do zwrócenia się o 
pomoc do pracowników szkoły. W przypadku, gdy dziecko nie jest w stanie 
samo zgłosić problemu, prosimy, aby rodzice skontaktowali się z pracownikiem 
szkoły w imieniu dziecka. Zarówno szkoły jak i policja są szczególnie świadome 
nękania w sieci internetowej i pracują nad pouczeniem młodzieży, aby 
zapobiec również tej formie nękania. 

Dzieci niewychowywane przez rodziców ani bliskich członków rodziny:  

Prywatna opieka zastępcza ma miejsce wówczas, gdy dziecko, które nie 
ukończyło 16 lat (18 lat jeśli jest niepełnosprawne) jest pod opieką osoby nie 
będącej jego rodzicem ani bliskim członkiem rodziny. Taki rodzaj opieki 
stanowi prywatne porozumienie pomiędzy rodzicem a opiekunem i trwa przez 
28 lub więcej dni. Bliscy członkowie rodziny to ojczym, macocha, dziadkowie, 
bracia, siostry, wujkowie lub ciotki (dotyczy zarówno najbliższych krewnych, 
przyrodnich lub spowinowaconych). Jeśli dziecko jest pod prywatną opieką 
zastępczą, należy powiadomić o tym Radę Miasta Bournemouth, która 
przeprowadzi wizytację, aby upewnić się, czy dziecko jest bezpieczne.  

Więcej informacji można uzyskać zaglądając na stronę internetową: 
http://www.bournemouth.gov.uk/SocialCareHealth/ChildrensServices/Fosterin
g/PrivateFostering.aspx 

lub kontaktując się z Wydziałem ds. Opieki i Ochrony Dzieci (Assessment & 
Safeguarding Team, Chirdren's Social Care), 79 Lansdowne Road, Bournemouth, 
BH1 1RP, Tel - 01202 458101 

Często zadawane pytania: 

Jak mam wybrać szkołę dla dziecka?  

Gdzie mogę uzyskać informacje o szkołach w Bournemouth? 

W jaki sposób i kiedy muszę złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły? 

Co następuje po wypełnieniu wniosku? 

Jaką pomoc oferują szkoły dla dzieci niepełnosprawnych lub ze specjalnymi 
problemami z nauką? 

http://www.bournemouth.gov.uk/SocialCareHealth/ChildrensServices/Fostering/PrivateFostering.aspx
http://www.bournemouth.gov.uk/SocialCareHealth/ChildrensServices/Fostering/PrivateFostering.aspx
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Czy otrzymam jakąkolwiek pomoc w zakupie mundurku szkolnego? 

W jaki sposób moje dziecko może dotrzeć do szkoły? 

Czy mogę otrzymać zwrot kosztów podróży? 

Jakie są terminy szkolnych semestrów? 

Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania można znaleźć na stronie: 
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applyi

ngforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf 

 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf

