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School Improvement Liverpool Limited jest spółką kontrolowaną przez władze lokalne w rozumieniu części V Ustawy o samorządach lokalnych i mieszkalnictwie z 1989 r. 

Organem nadzorującym jest Rada Miasta Liverpool. 

 
 

Drodzy Członkowie Społeczności! 

Członkowie rad szkolnych odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu lokalnymi szkołami. Są oni 
największą grupą wolontariuszy w kraju. W szkołach w Liverpoolu działa ponad 2000 
członków rad szkolnych, którzy są wolontariuszami. Oznacza to, że bardzo wiele osób 
udziela się jako członkowie rad szkolnych, aby dokonać pozytywnych zmian w edukacji w 
swoich społecznościach. 

Chcielibyśmy zwrócić się z prośbą do członków Państwa społeczności, aby chętne osoby 
zgłosiły się na stanowiska członków rad szkolnych. Każda zainteresowana osoba otrzyma 
odpowiednie szkolenie i wsparcie. Wskażemy również właściwy organ zarządzający, do 
którego należy się zgłosić, aby zostać członkiem rady szkolnej. 

Wśród członków rad szkolnych brakuje różnorodności, a organy zarządzające szkołami 
często nie odzwierciedlają społeczności, którym służą. Oznacza to, że znaczna część 
społeczeństwa pozostaje w dużej mierze wykluczona z procesu podejmowania decyzji w 
szkołach.  

Potrzebujemy członków Państwa społeczności, aby wprowadzić różnorodność perspektyw w 
celu zapewnienia stosownych wyzwań i dyskusji. Otwarte dyskusje prowadzą do 
podejmowania właściwych decyzji w interesie całej społeczności szkolnej. 

Oprócz aktualnego naboru zastanawiamy się również, w jaki sposób możemy zachęcić rady 
zarządzające do autorefleksji nad własnymi kompetencjami kulturowymi oraz nad tym, jak 
ich przekonania wpływają na politykę i procedury wdrażane w szkołach. Pragniemy, aby 
wszystkie nasze rady zarządzające odzwierciedlały bogactwo naszych zróżnicowanych 
społeczności, ale będzie to możliwe wyłącznie wtedy, gdy zgłosi się wystarczająca liczba 
osób z ciemnoskórych i mniejszościowych grup etnicznych.  

Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować się z Davem Cadwalladerem pod 
adresem e-mail dave.cadwallader@si.liverpool.gov.uk  (nr tel.: 07793840825).  

 

Z poważaniem 

Radny Tomas Logan       Jonathan Jones 
Członek Gabinetu, Wydział Edukacji i Umiejętności  Dyrektor Wydziału Edukacji 
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