CHOICE ADVICE
Bezpłatne, bezstronne i poufne porady dla rodziców i opiekunów dzieci
przenoszących się ze szkoły podstawowej do średniej.
Bezpłatna infolinia: 0800 9888042
Co to jest Choice Advice?
Jest to usługa dla rodziców i opiekunów dzieci przenoszących sie ze szkoły
podstawowej do średniej.
W podjęciu trudnej decyzji jaką jest wybór właściwej szkoły może ci pomóc
Konsultant Choice Advice.
Jak można skontaktować się z Konsultantem?
Konsultant Choice Advice będzie odwiedzał niektóre szkoły podstawowe w naszym
regionie i będzie brał udział w otwartych wieczorach, które odbywaja sie w szkołach
średnich. Dyrektor poinformuje cię, czy dana wizyta odbędzie się w szkole, do której
uczęszcza twoje dziecko. Możesz też zadzwonić pod numer infolinii umieszczony
powyżej.
W jaki sposób można otrzymac pomoc z Choice Advice?
Nasz Konsultant zapewnia:
•
•
•
•
•
•
•
•

porady związane z procesem rekrutacji w szkołach średnich
pomoc w wypełnianiu stosownych formularzy
bezstronne informacje o szkołach średnich (np. liczba uczniów, osiagnięcia,
plan zajęć czy specjalizacje)
informacje dotyczące pomocy dzieciom o obniżonym poziomie nauczania
szczególy związane z rekrutacją
pomoc w dojazdach do szkoly
porady w przypadku nieuzyskania miejsca w wybranej szkole
pomoc w złożeniu odwołania, jezeli twoje dziecko nie zostało przyjęte do
szkoły

Co należy wziać pod uwagę?
Konsultant Choice Advice nie może zagwarantować, że twoje dziecko dostanie się do
wybranej szkoły. Może jednak pomóc ci podjąć najkorzystniejszą decyzję
sprawdzajac wszystkie możliwe opcje.
Wazne jest, żebyś zdobył jak najwiecej informacji dotyczących szkół w twoim rejonie
czytając prospekty i uczęszczajac na tzw. otwarte wieczory.
Twoje dziecko nie zostanie automatycznie przyjęte do wybranej przez ciebie szkoły,
nawet jeśli znajduje sie ona w pobliżu twojego miejsca zamieszkania. Wniosek o
przyjęcie do szkoły musi być zlożony w terminie podanym przez Gloucestershire
County Council. Nasz konsultant pomoże ci wypełnić stosowne formularze.

Kontakty:
•

Rekrutacja

Dział ten rozpatruje wszystkie podania składane w szkołach w Gloucestershire i
dysponuje informacjami na temat procesu zapisów do szkoły.
Więcej informacji możesz zdobyć pod numerem tel. 01452 425407/8
lub wysyłajac email na adres schadmit@gloucestershire.gov.uk
www.gloucestershire.gov.uk/schooladmissions
•

Parent Partnership Service

Ta usługa oferuje poufne, bezstronne i darmowe porady (m.in. na temat zmiany
szkoły) rodzicom i opiekunom dzieci o obnizonym poziomie nauczania.
Wiecej informacji możesz uzyskać pod numerem tel 01452 426448
lub wysyłając email na adres pwp@gloucestershire.gov.uk
www.gloucestershire.gov.uk/pps

