
 

 

 

 

Witamy w Blue Coat 

Academy 
 

 
 

 

 

Blue Coat Church Of England Academy 



 
Nasze wartości 

 
Mądrość, wytrwałość, służba, życzliwość i 

nadzieja 
 

"Korzystajcie ze swojej wolności, służąc Bogu, a nie 

łamiąc zasady. Traktuj każdego, kogo spotkasz, z 

godnością. Kochaj swoją duchową rodzinę. Czcij Boga. 

Szanujcie rząd". 
1 Piotra 2:16-17 

 
Blue Coat Church of England Academy to integracyjne 

chrześcijańskie środowisko uczenia się, w którym 

wyjątkowość każdej osoby jest celebrowana, 

pielęgnowana i realizowana. Wszyscy członkowie 

społeczności szkolnej są zachęcani do osiągania 

najwyższych standardów i stawania się pełnoprawnymi 

współpracownikami społeczeństwa jako pewne siebie i 

troskliwe osoby. 
 

 

 
 

Jesteśmy szkołą szanującą prawa, a uczniowie Blue Coat Church of England Academy są 

częścią silnej, inkluzywnej społeczności, w której ceniona jest wrodzona godność każdego 

dziecka. Uczniowie mają silny głos i są regularnie konsultowani w sprawie rozwoju naszej 

szkoły.  Uczniowie pozytywnie mówią o silnych relacjach w naszej szkole i szacunku 

okazywanym w naszej rodzinie Blue Coat. 

 



Pory dnia szkolnego 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

Rejestracja  8.35 

Lekcja 1 9.00 

Lekcja 2 9.50 

Przerwa 10.40 

Lekcja 3 11.00 

Lekcja 4 11.50 

Lunch 12.40 

Lekcja 5 1.20 

Lekcja 6 2.10 

Koniec szkoły 3.00 

Oczekuje się, że uczniowie będą 

przybywać do szkoły na czas każdego 

dnia. 

Jeśli Twoje dziecko spóźni się do 

szkoły, otrzyma L i będzie musiało 

zostac 30 minut  po szkole. 

Oczekuje się, że uczniowie będą 

uczęszczać do szkoły codziennie, chyba 

że są chorzy. 

Bezpieczeństwo uczniów na terenie 

szkoły 

W miesiącach zimowych, kiedy dni są 

krótsze i wcześnie robi się ciemno, 

uczniowie muszą opuścić  teren do 

godziny 15:30,  chyba że uczęszczają 

do nadzorowanych dodatkowych 

klubów szkolnych. 

W miesiącach letnich jest to 

przedłużone. Wszystkie zadania domowe są przesyłane na szkolną 

stronę pracy domowej: Satchel One. Wszystkie dzieci 

otrzymują login do witryny. 

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje pomocy w odrabianiu 

lekcji, prowadzimy również Klub Pracy Domowej 

codziennie w LRC od 15:00 do 16:00. 

LRC jest dostępny przed szkołą od 8 rano do 8.30 rano i 

po szkole do 16. Uczniowie mogą korzystać z 

komputerów i drukarek, a członek personelu jest 

również dostępny, aby pomóc. 

 

 

Dzień akademii rozpoczyna się o 8. 35 rano i kończy się o 15.00. Uczniowie 

uczęszczają form time (z wychowawca) od 8.35 do 9.00. Dzień szkolny 

składa się z 6 lekcji – każda trwająca 50 minut, 20-minutowa przerwa 

poranna i 40-minutowa przerwa na lunch. Należy pamiętać, że uczniowie 

nie mogą opuszczać terenu akademii w ciągu dnia. Uczniowie powinni 

kupować jedzenie ze stołówki lub przynieść suchy prowiant, który mogą 

zjeść w stołówce szkolnej. 

Blue Coat Academy oferuje 

bezpłatne śniadanie dla uczniów 

w stołówce każdego ranka. 

Klub śniadaniowy jest bezpłatny 

dla wszystkich uczniów i trwa od 

7:30 do 8:30. 

Oferujemy również bezpłatne 

bajgle o 15:00. 



Zgłaszanie nieobecności w szkole 
 
Jeśli Twoje dziecko jest chore i nie może przyjść do szkoły, musisz 
zadzwonić, aby poinformować nas przed 8:40. 
 

Możesz zostawić wiadomość na naszej sekretarce lub u naszych 
recepcjonistów.  Szkolny numer telefonu: 01922 720 558  

Musisz podać nam imię swojego dziecka i dlaczego jest poza szkołą. 

Wniosek o usprawiedliwiona nieobecnosc 
Zgodnie z prawem Akademia nie zezwala na nieobecnosci w czasie trwania semestru, z wyjątkiem 

wyjątkowych okoliczności. Wszystkie wnioski muszą być składane do dyrekcji na piśmie, przed 

nieobecnością i z podaniem jak największej ilości informacji dotyczących okoliczności wniosku. 

 

Terminy semestrów są dostępne na stronie internetowej szkoły. Rodzice/opiekunowie, którzy chcą poznać 

daty przed ich publikacją, powinni skontaktować się z Akademią, aby uzyskać więcej informacji. 

 

Rada Walsall ma prawo nakładać grzywny na rodziców / opiekunów za wakacje wzięte w czasie semestru. 

Jeśli chcesz poprosić o nieobecność, wypełnij formularz dostępny na stronie internetowej szkoły lub w 

recepcji szkoły i przekaż ją Akademii przy najbliższej okazji, aby umożliwić jej rozpatrzenie z należytą 

starannością i uwagą. 

Strona internetowa szkoły 
Wszystkie przydatne informacje znajdziesz na stronie internetowej naszej szkoły. Istnieje sekcja specjalnie 

dla rodziców / opiekunów. 

 

Informacje są również dostępne w niektórych językach obcych. 



Wychowawstwo 
Studenci są podzieleni na grupy roczne. 
Każda grupa ma swojego Szefa Roku. 
Każdy rok jest podzielony na grupy wychowawcze. 
Twoje dziecko spotka się z nauczycielem formy codziennie rano 
od 8.35 do 9 rano. 
Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące swojego syna lub córki, ich 
szefowie roku powinni być twoim pierwszym punktem kontaktowym. 
 

 
 
Heads of Year (Szefowie roku): 
Pani Cockayne 
Pan Hendy 
Pan Pittaway 
Pan Wrighton 
Pani Vernon 

 

 

 

 
 

 

 

Zespół ochrony- safeguarding 

To jest szkolny zespół ochrony. Jeśli Twoje dziecko ma jakiekolwiek obawy, może porozmawiać z zaufaniem 

z członkiem zespołu ochrony. 

 

 

 

 Pani Billingham-Hill Pani Garratt Pani Bird 

Szefowie roku w Key Stage 3 (lata 7,8,9) Pan Wrighton  – 

Kierownik Key Stage 

4 (lata 10 i 11) 

Pani Vernon - 

Kierownik 6 Formy 

(lata 12 i 13) 

Najważniejszym wydarzeniem 

tygodnia jest nasze 

cotygodniowe piątkowe 

zgromadzenie w kościele St. 

Matthew’s, gdzie słuchamy i 

uczymy się o naszych szkolnych 

wartościach, świętujemy i 

upamiętniamy ważne 

wydarzenia i rocznice. 



Mundurek 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wyposażenie szkoły 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Wszyscy uczniowie muszą nosić białą koszulę. 

Uczen musi również nosić krawat Akademii. Można go kupić w 
Akademii.  
 

Uczniowie powinni nosić niebieską marynarkę. Odznaka 
Akademii powinna być naszyta na przedniej kieszeni.  
 
Chłopcy powinni nosić czarne spodnie. 

 
Dziewczyny mogą nosić czarne spodnie lub czarną spódnicę. 

 
Wszyscy uczniowie powinni nosić czarne buty.  
 
Wszyscy uczniowie powinni nosić czarne skarpetki. 
 
Wszyscy uczniowie muszą nosić ciemnoniebieski lub czarny 
płaszcz zimowy.  Płaszcze powinny być bez logo, bez liter i 
dekoracji. 
 
Koszulki z kapturem, "kurtki bomberki" oraz materiały 
skórzane, plastikowe lub dżinsowe są niedozwolone. 
 
Włosy należy utrzymywać w porządku, a skrajne fryzury (np. 
rzeźbienie, farbowanie włosów w jasnych kolorach) są 
niedozwolone.  
 
Nie należy nosić makijażu ani lakieru do paznokci. 

 
Uczniowie z przekłutymi uszami mogą nosić jeden mały wkret, 
w każdym uchu.  
 
Nie należy nosić kolczyków w nosie i innych kolczyków na 
twarzy.  
 
Uczniowie mogą nosić zegarki na rękę, ale nie należy nosić innej 
biżuterii, chyba że została zatwierdzona przez dyrektora.  
 
Zegarki smart nie są dozwolone w szkole. 
 
Zestaw PE: 
 
Niebieska koszulka Akademii 
 
Spodnie/legginsy do joggingu Akademii 
 
Białe skarpetki 
 
Buty sportowe 
 
Na chłodniejsze dni – bluza Akademii 

Wszyscy uczniowie powinni 

przynieść torbę do szkoły. 

 

Wszyscy uczniowie powinni 

przynieść do szkoły długopis, 

ołówek i linijkę. 



Program nauczania 
Key Stage 3 

 
W klasach 7 i 8 każdy student studiuje: 

Sztuka, technologia projektowania, dramat, angielski, francuski, geografia, historia, ICT, matematyka, 
muzyka, wychowanie fizyczne, religioznawstwo i nauki ścisłe. 

Jedna lekcja języka angielskiego tygodniowo poświęcona jest na lekcje czytania w bibliotece. Wszyscy 
uczniowie są testowani w celu określenia ich wieku czytania i, w razie potrzeby, mogą zostać wybrani do 
intensywnej interwencji czytelniczej z naszym specjalistycznym koordynatorem interwencji w zakresie 
czytania i pisania. 

Niektórzy uczniowie mogą również uczęszczać na lekcje języka angielskiego jako dodatkowego języka i 
kluczowych umiejętności, w zależności od ich konkretnych potrzeb. 

W roku 9 każdy student studiuje: 

Informatyka, język angielski, geografia, historia, matematyka, religioznawstwo i nauki ścisłe. 

Uczniowie studiują również wybór spośród następujących opcji: projektowanie 3D, sztuka,  nauki o  
biznesie, taniec, dramat, technologia żywności, francuski, zdrowie i opieka społeczna, medioznawstwo, 
muzyka, sport i tekstylia. 

Niektórzy uczniowie mogą również uczęszczać na lekcje języka angielskiego jako dodatkowego języka i 
kluczowych umiejętności, w zależności od ich konkretnych potrzeb. 

Dla wszystkich uczniów w latach 7-11 PSHE uczy się przez cztery ekscytujące dni rozwoju osobistego, 
odpowiednie dla ich grupy rocznej. Studenci będą cieszyć się różnorodnymi sesjami opartymi na tematach 
bezpieczeństwa osobistego, zdrowia, relacji, pracy, finansów, obywatelstwa i społeczności.  Studenci będą 
zachęcani do badania i debatowania na tematy. Sesje prowadzone są przez pracowników Akademii, 
specjalistów zewnętrznych, takich jak policja, pielęgniarki szkolne, fundusz podstawowej opieki zdrowotnej i 
grupy teatralne. Szkoła jest również wspierana przez Street Teams, które pomagają nam podnosić 
świadomość i rozwiązywać problemy online (e-bezpieczeństwo) i wykorzystywanie seksualne dzieci. 

Etap kluczowy 4 
 
W klasach 10 i 11 każdy uczeń uczy się: 

Język angielski, literatura angielska lub opcja ESOL dla języka angielskiego dla nowo przybyłych do kraju, 
matematyka, wychowanie fizyczne, religioznawstwo i nauki scisle (przyroda), albo potrójna nauka 
(biologia, chemia i fizyka). 

Dodatkowo studenci decydują się na naukę do trzech z następujących: 

Projektowanie 3D, sztuka, studia motoryzacyjne, studia biznesowe, informatyka, dramat, francuski, 
geografia, fryzjerstwo i uroda, zdrowie i opieka społeczna, historia, technologia zywnosci i catering, ICT, 
medioznawstwo, muzyka, sztuki sceniczne, sport i tekstylia. 



Niektórzy uczniowie mogą również uczęszczać na lekcje języka angielskiego jako dodatkowego języka, 
kluczowych umiejętności i ASDAN w razie potrzeby dla ich konkretnych potrzeb. 

PSHE jest nauczany przez cztery ekscytujące dni rozwoju osobistego, odpowiednie dla ich grupy rocznej. 
Studenci będą cieszyć się różnorodnymi sesjami opartymi na tematach bezpieczeństwa osobistego, zdrowia, 
relacji, pracy, finansów, obywatelstwa i społeczności.  Studenci będą zachęcani do badania i debatowania 
na tematy. Sesje prowadzone są przez pracowników Akademii, specjalistów zewnętrznych, takich jak 
policja, pielęgniarki szkolne, fundusz podstawowej opieki zdrowotnej i grupy teatralne. Szkoła jest również 
wspierana przez Street Teams, które pomagają nam podnosić świadomość i rozwiązywać problemy online 
(e-bezpieczeństwo) i wykorzystywanie seksualne dzieci. 

Etap kluczowy 5 
 
W klasach 12 i 13 uczniowie mają możliwość studiowania szeregu przedmiotów z następujących kursów 
poziomu 3: 

Nauki stosowane, biologia, studia biznesowe, chemia, literatura angielska, zdrowie i opieka społeczna, 
historia, ICT, prawo, matematyka, medioznawstwo, filozofia religii, fizyka, psychologia, socjologia, sport. 

Oferujemy również szereg kursów na poziomie 1 i poziomie 2: 

Poziom 2: Zastosowanie nauki, języka angielskiego, prawa, matematyki, medioznawstwa oraz podróży i 
turystyki. 

Poziom 1: Umiejętności funkcjonalne w języku angielskim, ESOL dla nowo przybyłych, umiejętności 
funkcjonalne w ICT, umiejętności funkcjonalne w matematyce i wprowadzenie do branży hotelarsko-
gastronomicznej. 

Wszyscy uczniowie mają również możliwość powtórzenia GCSE English i / lub GCSE Mathematics, jeśli chcą 
lub muszą poprawić swój wynik z Y11. 

Wszyscy uczniowie otrzymują lekcję religii co najmniej raz w tygodniu, a niektórzy uczniowie mogą również 
uczęszczać na lekcje języka angielskiego jako dodatkowego języka, kluczowych umiejętności, obywatelstwa, 
podjęcia pracy, doświadczenia zawodowego w razie potrzeby dla ich konkretnych potrzeb. 

PSHE jest nauczany przez cztery ekscytujące dni rozwoju osobistego, odpowiednie dla ich grupy rocznej. 
Studenci będą cieszyć się różnorodnymi sesjami opartymi na tematach bezpieczeństwa osobistego, zdrowia, 
relacji, pracy, finansów, obywatelstwa i społeczności.  Studenci będą zachęcani do badania i debatowania 
na tematy. Sesje prowadzone są przez pracowników Akademii, specjalistów zewnętrznych, takich jak 
policja, pielęgniarki szkolne, fundusz podstawowej opieki zdrowotnej i grupy teatralne. Szkoła jest również 
wspierana przez Street Teams, które pomagają nam podnosić świadomość i rozwiązywać problemy online. 

 



Praca domowa 

Szkoła korzysta ze strony internetowej Satchel One do odrabiania lekcji Twojego dziecka. To miejsce, w 

którym nauczyciele Twojego dziecka zapisują i sprawdzaja pracę domową. 

Aby uzyskać dostęp do Satchel One, musisz wejść na stronę Blue Coat Academy i kliknąć 

na Staff / Student Links. Wybierz Szybkie linki dla uczniów. 

 

Następnie musisz kliknąć Team Satchel. 

 

Aby się zalogować, kliknij "Zaloguj się przez Office 365". Nazwa użytkownika to szkolny adres e-mail 

dziecka, a hasło jest takie samo, jak używane do logowania się na szkolnych komputerach. 

 



Nauka w domu/ po szkole 

Istnieje wiele stron internetowych, z których dziecko może skorzystać, aby przyspieszyć swoje postępy. Oto 

kilka przykładów. 

Matematyka 
 
W przypadku matematyki uczniowie mają indywidualne loginy do tych stron internetowych: 
 
https://vle.mathswatch.co.uk/vle/ 
 
https://play.ttrockstars.com/auth/school/student 
 
Mogą również używać następujących elementów do samodzielnej pracy: 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zqhs34j (matematyka KS3) 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/examspecs/z9p3mnb (matematyka KS4) 
 
 www.mathsgenie.co.uk 

 
Science (biologia, chemia, fizyka) 

Strony internetowe badań niezależnych od nauki: 
 
https://www.kerboodle.com/users/login (mają loginy kerboodle)  
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zng4d2p (KS3 Science) 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zp266yc (KS4 Science)  
 

Angielski 

www.learningvillage.net 

  

Nasza szkoła ma subskrypcję na korzystanie z The Learning Village.  Jest wciągająca, zabawna i 

edukacyjna.  To ponad tysiąc lekcji i zajęć, które uczniowie przechodzą krok po kroku, rozwijając swoją 

ortografię, wymowę, słownictwo i poszerzając swoją wiedzę przedmiotową.  Uczniowie mają własne loginy 

i hasła,  wyniki są rejestrowane, a nagrody przyznawane co dwa tygodnie dla tych, którzy wyróżniają się.  

Uczniowie mogą korzystać ze strony internetowej The Learning Village w szkole, w domu za pomocą 

laptopa lub komputera lub mogą pobrać aplikację na telefon. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvle.mathswatch.co.uk%2Fvle%2F&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VL%2FGmyVe142H94SaKXptjQy5qziOiogUEyO%2BzQNH79o%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.ttrockstars.com%2Fauth%2Fschool%2Fstudent&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J%2F74PqHYi6RM%2FfGHksnx3AIyESM%2FpielQOpPildEimw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzqhs34j&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBMEh1dDKzqK%2B%2BKrnnSj1syH9kJBhzdQlim%2BcSU5XLY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fexamspecs%2Fz9p3mnb&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5EmWx%2BssvvQti9TINKVSlAtprX5mrtVJlYrvC6iY%2FD8%3D&reserved=0
http://www.mathsgenie.co.uk/
https://www.bing.com/search?q=maths+genie&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=maths+gen&sc=10-9&sk=&cvid=CE84C496D5704029962F71B4C3EB0E6F&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=&adlt=strict&adlt=strict
https://www.bing.com/search?q=maths+genie&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=maths+gen&sc=10-9&sk=&cvid=CE84C496D5704029962F71B4C3EB0E6F&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=&adlt=strict&adlt=strict
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kerboodle.com%2Fusers%2Flogin&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hifF9eaNAyDHo%2BBPVZMcEsr2Iwl62Kf%2FNJ4JP83rxr8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzng4d2p&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OiVknDyi74kZPPZ3AXcttoqF78j4D4bQfRdw7AbOPDI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzp266yc&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jTBNMnKXXPZfFzv2HtPO2y9Dc3OLrYTuEcZE0YCxN%2Fc%3D&reserved=0
http://www.learningvillage.net/


Nagrody i sankcje 

Uczniowie są nagradzani punktami z różnych powodów: osiągnięcia, postępy, frekwencja, zachowanie, 

wysiłek, służba szkole i służba szerszej społeczności. Są one rejestrowane na Satchel One.  

  

W każdym semestrze nasza szkoła organizuje wycieczkę z nagrodami dla osób o 

doskonałej frekwencji i zachowaniu. Odbywają się również roczne zgromadzenia 

grupowe, certyfikaty, pocztówki, pozytywne telefony do domu i wielka 

uroczystość na koniec każdego roku zwana Wieczorem Nagród, podczas której świętujemy osiągnięcia 

naszych uczniów w każdym z ich przedmiotów. 

 

  Angielski jako dodatkowy dział językowy (EAL) 

W naszej szkole mamy dział EAL, który zajmuje się wspieraniem dzieci, dla których angielski nie jest 

pierwszym językiem.  Dział składa się z nauczyciela EAL i asystentów nauczyciela EAL, którzy są 

specjalistami w pracy z dziećmi EAL. Oferujemy zestaw ESOL do języka angielskiego w KS4 i KS5, sesje 

interwencyjne indywidualne i małe grupy, a także  wsparcie asystenta nauczyciela na lekcjach.  Pracownicy 

naszego działu mówią po polsku, słowacku i urdu  i służą pomocą w tłumaczeniu podczas spotkań rodziców 

i rozmów telefonicznych.  

 

      



 

SATS: Testy oceny obowiązkowej 

W roku 2 i 6 wszyscy uczniowie w Anglii przystępują do krajowych testow - znanych jako SAT - z języka 

angielskiego i matematyki w semestrze letnim. 

GCSE: 

General Certificate of Secondary Education (GCSE) to kwalifikacja zwykle podejmowana przez większość 

brytyjskich uczniów pod koniec szkoły średniej. Zwykle trwa to dwa lata, a egzaminy końcowe zdajesz pod 

koniec roku 11. 

Po roku 11 studenci mają możliwość studiowania na poziomie A, NVQ lubkwalifikacjach BTEC. Aby móc 

uczyć się poziomów A, uczniowie muszą uzyskać oceny 5-9 na egzaminach GCSE. 

Poziomy A (A Levels): 

Poziomy A  to kwalifikacje oferowane przez szkoły i uczelnie dla uczniów w wieku od 16 do 19 lat. 

Kwalifikacje te mogą prowadzić do uniwersytetu, dalszych studiów, szkoleń lub pracy. Oceny, które 

otrzymują uczniowie, to A * -E, A * jest najwyższa. Uniwersytety takie jak Oxford czy Cambridge wymagają 

co najmniej trzech ocen A * lub A. Wiele uniwersytetów przyjmuje studentów z ocenami A, B, C. To zależy 

od każdej uczelni. Więcej informacji o uczelniach znajdziesz  na stronie UCAS. UCAS - Universities and 

colleges Admissions Service. 

www.ucas.com 

http://www.ucas.com/


NVQ 

NVQ oznacza krajowe kwalifikacje zawodowe NVQ to kwalifikacja oparta na pracy, która uznaje 

umiejętności i wiedzę potrzebną do wykonywania pracy. Są one dostępne w ponad 1000 tematów, od 

hydrauliki po fryzjerstwo. 

BTEC 

BTEC oznacza Radę ds. Edukacji Biznesowej i Technologicznej. BTEC to specjalistyczne kwalifikacje związane 
z pracą.  Łączą praktyczną naukę z treściami przedmiotowymi i teoretycznymi. Istnieje ponad 2000 
kwalifikacji BTEC w 16 sektorach - są one dostępne od poziomu podstawowego do kwalifikacji zawodowych 
na poziomie 7 (odpowiednik studiów podyplomowych). 

Oceny wykorzystywane do oceny pracy uczniów na etapie kluczowym 3 i 4 w szkołach 

angielskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom podstawowy 3- Entry 3 

Poziom podstawowy 2 – Entry 2 

Poziom podstawowy 1 - Entry 1 

 
 

Umiejętności funkcjonalne w języku angielskim, matematyce i ICT, poziom 1 i 2 w roku 12 

i 13. 

Dla tych uczniów, którzy zdadzą egzaminy Entry Levels (Entry 2 lub 3), szkoła oferuje egzaminy z 
umiejętności funkcjonalnych z języka angielskiego, matematyki i ICT na dwóch poziomach: poziomie 1 i 
poziomie 2. Kwalifikacje na poziomie 2 są równoważne z klasami GCSE 3-4. 
Uczniowie mogą przystąpić do egzaminów w roku 12 lub 13. 
Więcej informacji na temat: 
www.aqa.org.uk 

W przypadku studentów, którzy nie są jeszcze 

na poziomie GCSE, ich praca jest oceniana za 

pomocą skali Entry Level. 

Wszystkie oceny są przeprowadzane 

w skali GCSE 1-9, przy czym 9 oznacza 

najwyższą ocenę. 

http://www.aqa.org.uk/


Kwalifikacja językowa Trinity College London. 

Nasza szkoła oferuje kwalifikacje Trinity w języku angielskim o nazwie Integrated Skills in English, dla tych 
uczniów, którzy niedawno przybyli z innych krajów i nie są gotowi do przystąpienia do egzaminów GCSE 
English.  
Egzamin składa się z dwóch części: czytania i pisania oraz mówienia i słuchania. Uczniowie są 
przygotowywani do egzaminu w klasie 10 i 11 przez nauczyciela specjalistę. 
 
W zależności od umiejętności językowych oferujemy egzaminy na 3 różnych poziomach: ISE Foundation 
(Entry 2), ISE I (Entry 3) i ISE II (Level 1).  
 

 
 
 
 

Egzaminy GCSE z języka domowego. 

Studenci mogą również przystępować do egzaminów GCSE w swoim języku ojczystym. Aby móc to zrobić, 
muszą pewnie mówić, czytać i pisać w języku.  
 
Oferowane przez nas języki to: 
 
arabski     bengalski      chiński      francuski      niemiecki      grecki      gudżarati       włoski     japoński     
hebrajski       panjabi         perski              polski           portugalski rosyjski      hiszpański    turecki      urdu
    
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: 

www.aqa.org.uk 

www.qualifications.pearson.com 

6th form – rok 12 i rok 13 

Blue Coat Academy oferuje nauke po 16 roku życia w naszej 6 formie. Dla tych, którzy są nowi w kraju lub 
nie są jeszcze gotowi na wejście na studia, możemy zaoferować kursy na poziomie 1, w których studenci 
uczą się języka angielskiego (ESOL lub umiejętności funkcjonalne- Functional Skills), matematyki, ICT, 
hotelarstwa i gastronomii oraz kursu Life Skills - ready to work. 
 
Celem grupy Level 1 jest budowanie pewności siebie uczniów, angażowanie ich w różne zajęcia 
pozalekcyjne i przygotowanie do dalszej nauki lub pracy.  
 
Uczniowie podążają za spersonalizowanym harmonogramem, uczą się, jak organizować się podczas 
samodzielnego czasu nauki, biorą również udział w różnych wydarzeniach szkolnych i społecznych. 
 

 

http://www.aqa.org.uk/
http://www.qualifications.pearson.com/


Community support – organizacje polskie w okolicy 

1.  

 
 

Polska Szkoła w Walsall 

EWA CIC 

Health Futures UTC 

350 High Street 

West Bromwich 

West Midlands 

B70 8DJ 

2.  

Rzymskokatolicka Parafia Trojcy Swietej w Wolverhampton. 

265 Stafford Road 

Wolverhampton 

WV10 6DQ 

Kancelaria: 

74 Green Drive 

Wolverhampton 

WV10 6DW 
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Telefon: 01922 720558 
Faks: 01922 632326 

E-mail: postbox@bluecoatacademy.org 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


