
 

 

 

 

Ласкаво просимо до 

Академії 

блакитного пальта 
 

 
 

 

Blue Coat Church of England Academy 



 

 
Наші цінності 

 
Мудрість, витривалість, служіння, доброта і 

надія 
 

"Користуйтеся своєю свободою, служачи Богові, а не 
порушуючи правила. Ставтеся до всіх, кого зустрінете, 

з гідністю. Любіть свою духовну сім'ю. Шануйте Бога. 

Поважайте уряд". 
1 Петра 2:16-17 

 
Академія Церкви Блакитного Герба Англії - це 

інклюзивне християнське навчальне середовище, де 

відзначається, виховується та усвідомлюється 

унікальність кожної людини. Усіх членів шкільної 

спільноти заохочують досягати найвищих стандартів та 

ставати повноправними учасниками суспільства як 

впевнені та турботливі особистості. 
 

 

 
 

Ми поважаємо права школи, і учні Академії Blue Coat Church of England є частиною 

сильної, інклюзивної спільноти, де цінується невід'ємна гідність кожної дитини. Учні 

мають сильний голос і регулярно консультуються з приводу розвитку нашої 

школи.  Учні позитивно відгукуються про міцні стосунки в нашій школі та повагу, 

виявлену в нашій родині блакитних пальто. 



Час навчального дня 
 
 

 

 

  

 

 

 

Реєстрація  8.35 

Заняття 1 9.00 

Заняття 2 9.50 

Перерва 10.40 

Заняття 3 11.00 

Заняття 4 11.50 

Lunch 12.40 

Заняття 5 1.20 

Заняття 6 2.10 

закінчення 
школи 

3.00 

Очікується, що учні будуть приходити 

до школи вчасно щодня. 

Якщо ваша дитина запізнюється до 

школи, вона отримає оцінку L і їй 

доведеться зробити 30-хвилинне  

утримання під вартою після школи. 

Очікується, що учні будуть 

відвідувати школу щодня, якщо вони 

не хворіють. 

Всі домашні завдання завантажуються на сайт 

домашніх завдань школи: Satchel One. Всім дітям 

видається логін для сайту. 

Якщо вашій дитині потрібна допомога з 

домашніми завданнями, ми також проводимо 

Клуб домашніх завдань щодня в LRC з 3:4 до 

XNUMX:XNUMX. 

LRC доступний до школи з 8 ранку до 8.30 ранку 

та після школи до 4 вечора. Учні можуть 

користуватися комп'ютерами та принтерами, 

а також може допомогти співробітник. 

 

День академії починається о 8. 35ранку і закінчується о 15.00. Учні 

відвідують клас з 8. 35 до 9.00. Навчальний день складається з 6 

уроків – кожен тривалістю 50 хвилин, 20-хвилинної ранкової перерви 

та 40-хвилинної обідньої перерви. Зверніть увагу, що студентів не 

пускають з місця академії протягом дня. Учні повинні придбати їжу в 

їдальні або принести упакований обід, який вони можуть з'їсти в 

шкільній їдальні. 

Академія блакитного пальта 

щоранку пропонує безкоштовний 

сніданок для учнів у їдальні. 

Клуб сніданків безкоштовний для 

всіх учнів і працює з 7.30 до 8.30 

ранку. 

Ми також пропонуємо 

безкоштовні бублики о 15 годині. 

Безпека учнів на шкільному 

майданчику 

У зимові місяці, коли дні коротші і 

рано  темніють, учні повинні 

покинути  сайт до 15.30,  якщо вони 

не відвідують додаткові навчальні 

клуби під наглядом.  

У літні місяці це продовжується. 



Повідомлення про відсутність у школі 
 
Якщо ваша дитина захворіла і не може прийти до школи, вам потрібно 
зателефонувати нам, щоб повідомити нам до 8.40 ранку. 
 

Ви можете залишити повідомлення на нашому телефоні-відповіді або у 
наших портьє.  Телефон школи: 01922 720 558. Вам потрібно повідомити 
нам ім'я вашої дитини та чому вона не навчається. 

Заява про відпустку 
Відповідно до законодавства Академія не має права дозволяти відпустку у визначений строк, за 

винятком виняткових обставин. Всі запити повинні бути зроблені довірителю в письмовій формі, 

заздалегідь про відсутність і надання якомога більшої кількості інформації щодо обставин 

запиту. 

 

Дати термінів доступні на сайті школи. Батьки / опікуни, які бажають знати дати до їх 

публікації, повинні зв'язатися з Академією для отримання додаткової інформації. 

 

Рада Уолсолла має повноваження штрафувати батьків / опікунів за відпустки, прийняті 

протягом терміну. 

Якщо ви хочете подати запит на відсутність, будь ласка, заповніть форму, доступну на веб-

сайті школи або на шкільній рецепції, і зверніться до Академії за першої можливості, щоб 

дозволити розглянути її з належною ретельністю та увагою. 

Веб-сайт школи 
Всю корисну інформацію ви знайдете на сайті нашої школи. Є розділ спеціально для батьків / 

опікунів. 

 

Інформація також доступна на деяких іноземних мовах. 



Душпастирська опіка 
Студенти діляться на групи року. 
Щороку група має свого керівника року. 
Щороку ділиться на групи форм. 
Ваша дитина буде зустрічатися зі своїм 

репетитором щоранку з 8.35 до 9 ранку. 
Якщо у вас є якісь побоювання щодо вашого сина 

чи дочки, їхні голови року повинні бути вашою 

першою контактною особою. 

 

 
 
Пастирська команда: 
Місіс Кокейн 
Містер Хенді 
Містер Піттауей 
Містер Райтон 
Пані Вернон 

 

 

 

 
 

 

 

Захисна група 

Це команда захисту школи. Якщо у вашої дитини є якісь проблеми, вона може з упевненістю 

поговорити з членом Команди захисту. 

 

 

 

 Mrs Billingham-Hill Mrs Garratt Мrs Bird 

Керівники року на ключовому етапі 3 

(7,8,9 років) 

 Mr Wrighton – 

керівник ключового 

етапу 4 (10 та 11 

років) 

Miss Vernon- 

керівник6-й класу 

(12 та 13 класи) 

Родзинкою тижня є наше 

щотижневе п'ятничне 

зібрання в церкві Святого 

Матвія, де ми слухаємо та 

дізнаємося про наші шкільні 

цінності, святкуємо та 

вшановуємо важливі події та 

богослужіння разом. 



Шкільна форма 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Шкільне  

обладнання 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Всі учні повинні бути одягнені в білу сорочку. 

Студентів також повинні носити краватку 

Академії. Це можна придбати в Академії.  
 
Учні повинні носити блакитний блейзер. 

Значок Академії повинен бути пришитий до 

передньої кишені.  
 
Хлопчики повинні носити чорні штани. 

 
Дівчата можуть носити чорні штани або чорну 

спідницю. 

 
Всі учні повинні бути одягнені в чорні 

туфлі.  

 
Всі учні повинні носити чорні шкарпетки. 
 
 
Всі учні повинні носити темно-синє або чорне 

пальто.  Пальто повинно бути без логотипів 

без будь-яких букв і прикрас. 

 
Топи з капюшоном, «куртки-бомбери» та 

шкіряні, пластикові або джинсові матеріали 

заборонені. 

 
Волосся слід тримати в порядку, а крайнощі 

зачіски (наприклад, ліплення, фарбування 

волосся в яскраві кольори) не допускаються.  

 
Макіяж або лак для нігтів носити не варто. 

 
Учням з проколотими вухами дозволяється 

носити по одній маленькій шпильці в кожному 

вусі.  
 
Шпильки для носа та інші пірсинг на обличчі 

носити не можна.  
 
Студенти можуть носити наручні годинники, 

але інші прикраси не слід носити, за 

винятком випадків, коли вони були схвалені 

директором.  
 
Розумні годинники заборонені в школі. 
 
Набір ПП: 

 
Синя футболка академії 
 
Бігові днища/легінси академії 
 
Білі шкарпетки 
 
Тренери 

Всі учні повинні принести 

сумку до школи. 

 

Всі учні повинні принести в 

школу ручку, олівець і лінійку. 



Навчальний план 
 
Ключовий етап 3 

 
У 7 та 8 класах навчається кожен студент: 

Мистецтво, дизайнерські технології, драматургія, англійська, французька, географія, історія, ІКТ, 

математика, музика, фізичне виховання, релігієзнавство та наука. 

Один урок англійської мови на тиждень присвячений прискореному читачеві в Навчально-

ресурсному центрі. Усі студенти проходять тестування, щоб визначити свій вік читання, і, де це 

необхідно, можуть бути відібрані для інтенсивного втручання в читання з нашим спеціалістом-

координатором з питань грамотності. 

Деякі студенти також можуть відвідувати уроки англійської мови як додаткової мови та 

ключових навичок, якщо це необхідно для їхніх конкретних потреб. 

У 9 класі кожен студент навчається: 

Обчислювальна техніка, англійська мова, географія, історія, математика, релігієзнавство та 

природничі науки. 

Студенти також вивчають вибір з наступних варіантів дегустатора в 3D-дизайні, мистецтві, 

автомобільних дослідженнях, бізнес-дослідженнях, танцях, драмі, харчових технологіях, 

французькій мові, охороні здоров'я та соціальній допомозі, медіа-дослідженнях, музиці, іспанській 

мові, спорті та текстилі. 

Деякі студенти також можуть відвідувати уроки англійської мови як додаткової мови та 

ключових навичок, якщо це необхідно для їхніх конкретних потреб. 

Для всіх студентів 7-11 класів PSHE викладається через три захоплюючі дні особистісного 

розвитку, що відповідають їх групі року. Студенти будуть насолоджуватися різноманітними 

сесіями, заснованими на темах особистої безпеки, здоров'я, відносин, роботи, фінансів, 

громадянства та громади.  Студентів заохочуватимуть до дослідження та обговорення тем. Сесії 

проводяться співробітниками Академії, зовнішніми професіоналами, такими як поліція, шкільні 

медсестри, трест первинної медичної допомоги та театральні групи. Школу також підтримують 

Street Teams, які допомагають нам підвищити обізнаність та вирішити проблеми в Інтернеті 

(електронна безпека) та сексуальну експлуатацію дітей. 

Ключовий етап 4 
 
У 10 та 11 класах кожен учень навчається: 

Англійська мова, англійська література або варіант ESOL для англійської мови для новоприбулих до 

країни, математики, фізичного виховання, релігієзнавства та комбінованої науки або потрійної 

науки (біологія, хімія та фізика). 

Крім того, студенти вибирають для навчання до трьох з наступних: 

3D-дизайн, мистецтво, автомобільні дослідження, бізнес-дослідження, обчислювальна техніка, 

драма, французька мова, географія, волосся та краса, охорона здоров'я та соціальна допомога, 



історія, гостинність та громадське харчування, ІКТ, медіа-дослідження, музика, виконавське 

мистецтво, спорт та текстиль. 

Деякі студенти також можуть відвідувати уроки англійської мови як додаткової мови, ключових 

навичок та ASDAN, якщо це необхідно для їхніх конкретних потреб. 

PSHE викладається протягом трьох захоплюючих днів особистого розвитку, що відповідають їхній 

групі року. Студенти будуть насолоджуватися різноманітними сесіями, заснованими на темах 

особистої безпеки, здоров'я, відносин, роботи, фінансів, громадянства та громади.  Студентів 

заохочуватимуть до дослідження та обговорення тем. Сесії проводяться співробітниками 

Академії, зовнішніми професіоналами, такими як поліція, шкільні медсестри, трест первинної 

медичної допомоги та театральні групи. Школу також підтримують Street Teams, які 

допомагають нам підвищити обізнаність та вирішити проблеми в Інтернеті (електронна безпека) 

та сексуальну експлуатацію дітей. 

Ключовий етап 5 
 
У 12 та 13 класах учні мають можливість вивчати цілий ряд предметів з наступних курсів 3-го 

рівня: 

Прикладні науки, біологія, бізнес-дослідження, хімія, англійська література, охорона здоров'я та 

соціальна допомога, історія, ІКТ, право, математика, медіа-дослідження, філософія релігії, фізика, 

психологія, соціологія, спорт та спортивне лідерство. 

Ми також пропонуємо ряд курсів рівня 1 та рівня 2: 

Рівень 2: застосування науки, англійської мови, права, математики, медіа-досліджень та 

подорожей & туризму. 

Рівень 1: Функціональні навички англійської мови, ESOL для нових надходжень, функціональні 

навички в ІКТ, функціональні навички з математики та вступ до індустрії гостинності. 

Усі студенти також мають можливість відновити GCSE англійську та / або GCSE математику, 

якщо вони хочуть / потребують покращення за своїм результатом Y11. 

Усім студентам виділяється урок релігійної освіти принаймні раз на тиждень, а деякі студенти 

також можуть відвідувати уроки англійської мови як додаткової мови, ключових навичок, 

громадянства, переходу до роботи, досвіду роботи, якщо це необхідно для їхніх конкретних потреб. 

PSHE викладається протягом трьох захоплюючих днів особистого розвитку, що відповідають їхній 

групі року. Студенти будуть насолоджуватися різноманітними сесіями, заснованими на темах 

особистої безпеки, здоров'я, відносин, роботи, фінансів, громадянства та громади.  Студентів 

заохочуватимуть до дослідження та обговорення тем. Сесії проводяться співробітниками 

Академії, зовнішніми професіоналами, такими як поліція, шкільні медсестри, трест первинної 

медичної допомоги та театральні групи. Школу також підтримують Street Teams, які 

допомагають нам підвищувати обізнаність та вирішувати проблеми в Інтернеті. 

 



Домашнє завдання 

Школа використовує веб-сайт Satchel One для домашніх завдань вашої дитини. Саме там вчителі 

вашої дитини записують і ставлять домашні завдання. 

Щоб отримати доступ до Satchel One, вам потрібно зайти на веб-сайт Академії 

Blue Coat і натиснути посилання для співробітників/студентів. Виберіть швидкі 

посилання для студентів. 

 

Потім потрібно натиснути на Team Satchel. 

 

Щоб увійти, потрібно натиснути кнопку "Увійти за допомогою служби Office 365". Ім'я 

користувача – це адреса шкільної електронної пошти дитини, а пароль – це те саме, що вона 

використовує для входу на шкільні комп'ютери. 

 



Самостійне вивчення  

Існує багато веб-сайтів, які дитина може використовувати, щоб прискорити свій прогрес. Ось 

кілька прикладів. 

Математики 
 
Для математики учні мають індивідуальні логіни для цих веб-сайтів: 
 
https://vle.mathswatch.co.uk/vle/ 
 
https://play.ttrockstars.com/auth/school/student 
 
Також вони можуть використовувати для самостійної роботи наступне: 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zqhs34j (математика KS3) 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/examspecs/z9p3mnb (математика KS4) 
 
 www.mathsgenie.co.uk 

 
Наука 

Веб-сайти наукових незалежних досліджень: 
 
https://www.kerboodle.com/users/login (у них є логіни kerboodle)  
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zng4d2p (KS3 Science) 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zp266yc (KS4 Science)  
 

Англійська 

www.learningvillage.net 

  

У нашій школі є абонемент на користування «Навчальним селом».  Це захоплююче  , весело та 

захоплююче.  Цепонад тисячу уроків та заходів, які учні проходять крок за кроком і розвивають 

свій правопис, вимову, словниковий запас та розширюють свої предметні специфічні знання.  Учні 

мають власні логіни та паролі,  перезаписані результати та призи кожні два тижні для тих, хто 

досягає успіху.  

Учні можуть використовувати веб-сайт The Learning Village у школі, вдома за допомогою 

ноутбука чи комп'ютера, або вони можуть завантажити додаток. 

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/


Нагороди та санкції 

Учням нараховуються бали з різних причин: досягнення, прогрес, відвідуваність, поведінка, зусилля, 

служіння школі та служіння широкій громаді. Вони записані на Satchel One.  

  

Кожен семестр наша школа організовує поїздку з винагородою для тих, 

хто має чудову відвідуваність та поведінку. Існують також збори 

групових нагород, сертифікати, листівки, позитивні телефонні дзвінки 

додому та велике свято в кінці кожного року під назвою Вечір премії, де ми відзначаємо досягнення 

наших учнів у кожному з їхніх предметів. 

 

  Відділ англійської мови як додаткової мови (EAL) 

У нашій школі у нас  є відділ EAL, який займається підтримкою дітей, для яких англійська не є 

першою мовою.  До складу кафедри входять викладач ЕАЛ та асистенти ЕАЛ, які є фахівцями по 

роботі з дітьми ЕАЛ. Ми пропонуємо набір ESOL для англійської мови в KS4 і KS5, індивідуальні 

заняття та інтервенції в малих групах, а також  підтримку асистента вчителя на уроках.  

Співробітники нашого відділу розмовляють польською, словацькою, угорською та урду і  готові 

допомогти з перекладом під час батьківських зустрічей та телефонних дзвінків.  

 

      



 

SATS: Тести на обов'язкову оцінку 

У 2-му та 6-му класах усі учні в Англії складають національні оцінки – відомі як SAT – з англійської 

мови та математики в літній семестр. 

GCSE: 

 Загальний атестат про середню освіту (GCSE) - це кваліфікація, яку зазвичай отримує більшість 

студентів Великобританії після закінчення середньої школи. Зазвичай це займає два роки, а 

випускні іспити ви складаєте в кінці 11-го року. 

Після 11 курсу студенти мають вибір навчатися на рівнях A, кваліфікації NVQ або BTEC. Щоб мати 

можливість вивчати рівні A, студенти повинні отримати 5-9 класи на іспитах GCSE. 

Рівні A (A Level) 

Рівні А  - це кваліфікації, які пропонуються школами та коледжами для студентів у віці від 16 до 19 

років. Ці кваліфікації можуть призвести до університету, подальшого навчання, навчання або 

роботи. Оцінки, які отримують учні, є A*-E, A*, які є найвищими. Такі університети, як Оксфорд 

або Кембридж, вимагають щонайменше трьох оцінок A* або A. Багато університетів 

прийматимуть студентів з оцінками А, В, С. Це залежить від кожного вузу. Більше інформації про 

університети ви знайдете  на сайті UCAS. UCAS - Служба прийому університетів та коледжів. 



www.ucas.com 

NVQ 

NVQ розшифровується як національна професійна кваліфікація NVQ - це кваліфікація, заснована на 

роботі, яка визнає навички та знання, необхідні людині для виконання роботи. Вони доступні в 

більш ніж 1,000 предметах, починаючи від сантехніки і закінчуючи перукарським мистецтвом. 

БТЄК 

BTEC розшифровується як Рада з питань бізнесу та технологічної освіти. BTEC - це кваліфікація, 

пов'язана з роботою, спеціалістів.  Вони поєднують практичне навчання з предметним і 

теоретичним змістом. Існує понад 2,000 кваліфікацій BTEC у 16 секторах - вони доступні від 

початкового рівня до професійної кваліфікації на рівні 7 (еквівалентно аспірантурі). 

Оцінки використовуються для оцінки роботи учнів на Ключовому етапі 3 та 4 в 

англійських школах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початковий рівень 3 

Початковий рівень 2 

Початковий рівень 1 

Функціональні навички з англійської мови, математики та ІКТ, рівень 1 та 2 у 12 

та 13 класах. 

Для тих студентів, які складають іспити початкового рівня (Вступ 2 або 3), школа пропонує 
іспити з функціональної англійської мови, математики та ІКТ на двох рівнях: рівень 1 та рівень 2. 
Кваліфікація 2-го рівня еквівалентна 3-4 класам GCSE. 
 
Студенти можуть скласти іспити в 12 або 13 класі. 
Більше інформації про: 
www.aqa.org.uk 

Для студентів, які ще не зовсім 

знаходяться на рівні GCSE, їх 

робота оцінюється за шкалою 

початкового рівня. 

Вся оцінка проводиться за шкалою 

GCSE 1-9, причому 9 є найвищою 

оцінкою. 

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


Мовна кваліфікація Трініті-коледжу Лондона. 

Наша школа пропонує кваліфікацію Trinity англійською мовою під назвою Integrated Skills in English, 
для тих студентів, які нещодавно прибули з інших країн і не готові складати іспити з англійської 
мови GCSE.  
Іспит складається з двох частин: читання і письма, а також говоріння і аудіювання. Студентів 
готує до іспиту в 10 і 11 класах викладач-фахівець. 
 
Залежить від оволодіння мовою студентів, яким ми пропонуємо іспити на 3 різних рівнях: ISE 
Foundation (Запис 2), ISE I (Запис 3) та ISE II (Рівень 1).  
 

 
 
 
 

Іспити на домашню мову GCSE. 

Студенти також можуть складати іспити GCSE рідною мовою. Щоб мати можливість це 
зробити, вони повинні впевнено говорити, читати і писати мовою.  
 
Мови, які ми пропонуємо: 
 
АрабськаБенгальськаКитайськаФранцузькаНімецькагрецькаГуджараті 
італійськаЯпонськаІвритПанджабіПерськаПольськаПортугальська    
         
РосійськаІспанськаТуркішУрду    
 

Більш детальну інформацію Ви можете знайти за посиланням: 

www.aqa.org.uk 

www.qualifications.pearson.com 

6th form – 12 та 13 клас 

Академія Blue Coat пропонує навчання після 16 років у нашому6-му класі. Для тих, хто новачок у 
країні або ще не готовий вступити до коледжу, ми можемо запропонувати курси 1-го рівня, де 
студенти вивчають англійську мову (ESOL або функціональні навички), математику, ІКТ, 
гостинність та харчування, а також життєві навички - готовий до роботи курс. 
 
Метою групи 1-го рівня є формування впевненості учнів, залучення їх до різних позакласних заходів 
та підготовка до подальшого навчання чи роботи.  
 
Учні дотримуються персоналізованого розкладу, вони вчаться організовуватися під час 
самостійного навчання, вони також беруть участь у різних шкільних та громадських заходах. 

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


Support for Ukrainian Community 
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