CZY TY I TWOJA RODZINA JESTESCIE W
WIELKIEJ BRYTANII?
CZY WIESZ ZE TWOJE DZIECKO MOZE ISC DO LOKALNEJ KATOLICKIEJ
SZKOLY ZA DARMO?
“Nasze szkoly sa skupione na osobie i
przeslaniu od Jezusa Chrystusa”

Gubernatorzy zapewniają również, że edukacja seksualna
i relacje osobiste są zgodne z nauczaniem Kościoła.

Ksiadz Biskup Séamus
Cunningham

Edukacja religijna daje więcej czasu niż inne szkoły,
stosuje się książki do czytania napisane przez katolików
dla szkół katolickich zgodnie z prawem. Szkoły mają
inspekcje z Departamentu Edukacji, a diecezje
przeprowadzają inspekcje w szkole w imieniu biskupa.

JAKIE BEDA OSIAGNIECIA DZIECI?
DLACZEGO SZKOLY KATOLICKIE SA ZA
DARMO?

Szkoly Katolickie w Diecezji i kraju sa oceniene
znakomicie.

Anglia jest jednym z wielu krajow na swiecie gdzie rodzice
maja prawo wyboru wyslania swoich dzieci do Katolickich
Szkol ktore sa finansowane przez panstwo.

JAKIE BEDA OSIAGNIECIA TWOJEGO
DZIECKA?

Od ponad 100 lat Katolicy w Anglii przeznaczaja dochod
pieniedzy na budowanie swoich szkol. Robia tak, poniewaz
chca aby ich dzieci uczyly sie i zdobywaly doswiadczenie o
Katolickich przekonaniach i wartosciach.
W 1994 Katoliccy Biskupi osiagneli historyczne
porozumienie z panstwem. Od tego momentu spotkano
sie i uzgodniono koszty prowadzenia Szkol Katolickich.

UTRZYMYWANIE KATOLICKIEGO
CHARAKTERU
Gubernatorzy szkół katolickich odpowiadają za tożsamość
swojej szkoły. Zatrudniają wszystkich pracowników. W
innych szkołach odpowiedzialne są za to władze lokalne.
Prezesi katoliccy
zawsze wyznaczaja
dyrektora szkoly,ktory
przestrzega
naturalnych wartosci
katolickich w tym
takze modlitwy
katolickiej.

W Diecezji Hexham i
Newcastle jest 156
szkol dla dzieci od 4
do 19 lat.

On lub ona beda czescia
Chrzescijanskiej i Katolickiej
spolecznosci, w ktorej kazde
dziecko jest cenione i kochane
jako wyjatkowe stworzenie Boze.
Kazdy
aspekt
zycia
szkol
Katolickich tworzy Ewangelia
nauczania
i
zasad
Chrzescijanskich. Dobre stosunki
oparte na szacunku dla innych sa w centrum Szkoly
Katolickiej. Modlitwy i wyznanie wiary sa w centrum zycia
szkoly,aby mlodzi ludzie mogli rozwijac sie duchowo, jak i
naukowo i spolecznie.

CO NALEZY ZROBIC,ABY TWOJE
DZIECKO MIALO TA MOZLIWOSC?
Skontaktuj się ze szkołą, którą wybrałeś listownie lub
telefonicznie, aby porozmawiać o zapisaniu syna lub
córki.
Twój proboszcz może podać nazwiska i adresy lokalnych
katolickich szkół podstawowych i średnich. Możesz
również uzyskać te informacje od Diecezjalnego
Departamentu Edukacji (szczegóły poniżej).

Diocesan Department for Education
St Cuthbert’s House, West Road,
Newcastle upon Tyne, NE15 7PY
Tel: 0191 2433313
education@diocesehn.org.uk
www.edurcdhn.org.uk

