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Cien Vecākiem,

Es esmu Izglītības, sporta un kultūras komitejas priekšsēdētājs un rakstu, lai darītu zināmu
svarīgu informāciju par izmaiņām vidusskolas izglītībā.
Kā daudzi no jums jau zina, Štati (Gērnsijas parlaments) ir vienojušies par būtiskām
reformām vidusskolas izglītībā un izglītībā pēc 16 gadu vecuma. Struktūra pēc reformām ir
apkopota tālāk norādītajos punktos.


Četras esošās vidusskolas (trīs skolas skolniekiem vecumā no 11 līdz 16 gadiem un
viena — skolniekiem vecumā no 11 līdz 18 gadiem) tiks slēgtas. To vietā tiks
izveidotas divas koledžas skolniekiem vecumā no 11 līdz 18 gadiem, tajās būs sestā
mācību gada izglītības iespējas, un abas koledžas būs vienas organizācijas (vienas
skolas) daļa.



Pilna laika un daļēja laika tehniskās, profesionālās un arodizglītības studijas, tostarp
māceklības, tiks nodrošinātas vienā organizācijā, kurā, cik drīz praktiski būs
iespējams, tiks integrēta Tālākizglītības koledža, Veselības un sociālās aprūpes
studiju institūts un GTA Universitātes centrs ar mērķi sadarboties ar kādu
Apvienotās Karalistes universitāti, lai izveidotu Gērnsijas Universitātes koledžu.



Sv. Annas (St Anne’s) skola nodrošinās vidējo izglītību Oldernijā (Alderney), un
Lemurjē (Le Murier) skola un Levua (Les Voies) skola nodrošinās izglītību
skolniekiem ar īpašām izglītības vajadzībām.

Šobrīd mūsu vidusskolu lielums ir ļoti atšķirīgs. Turpretim divas koledžas skolniekiem
vecumā no 11 līdz 18 gadiem būs ļoti līdzīgas gan pēc lieluma, gan skolnieku skaita.
Efektīvāk tiks izmantoti resursi, nodrošinot lielākos iespējamos ieguvumus skolniekiem.
Skolnieku skaits katrā koledžā būs tāds pats kā vidējais skolnieku skaits valsts
vispārizglītojošajās vidusskolās ar labākajiem rezultātiem; gandrīz visās šajās skolās ir sestā

mācību gada izglītības iespējas. Visiem skolniekiem tiks nodrošinātas plašākās iespējamās
mācību programmas un papildiespējas ārpus mācību programmām. Skolotāji Gērnsijā varēs
strādāt visos svarīgākajos vidējās izglītības posmos, kas palielinās labu skolotāju
sagatavošanas, pieņemšanas un noturēšanas iespējas.
Vecumā pēc 16 gadiem tiks piedāvāta iespēja mācīties vienā sestā mācību gada izglītības
iestādē, kas darbosies abās koledžās, nodrošinot plašu priekšmetu izvēli. Tehniskās,
profesionālās un arodizglītības studijas būs vienas, integrētas organizācijas daļa.
Šogad mēs apņēmāmies pirms oktobra brīvdienām paziņot par vietām, kuras mēs ierosinām
turpmāk izmantot vidusskolas izglītībai, un pārejas pasākumiem četru esošo skolu slēgšanai
un apvienošanai vienā skolā, kas darbosies divās koledžās skolniekiem vecumā no 11 līdz
18 gadiem. Mēs esam veikuši visu nepieciešamo, lai izpildītu šo apņemšanos.

Kur atradīsies divas koledžas skolniekiem vecumā no 11 līdz 18 gadiem?
Abas koledžas skolniekiem vecumā no 11 līdz 18 gadiem atradīsies Bobiņī (Baubigny)
Sanktsamsonas (St Sampson’s) un Lebuko (Les Beaucamps) skolā.
Abām vietām ir vairākas priekšrocības. Tās atrodas ērti sasniedzamā vietā no to
pamatskolām-partnerēm. Esošās ēkas ir būvētas atbilstoši mūsdienīgiem projektēšanas
standartiem un to kalpošanas laiks būs ilgs. Ēkām ir labas iespējas piebūvēt nepieciešamos
paplašinājumus. Tās var turpināt darboties kā skolas celtniecības laikā. Bobiņī skola tika
atvērta 2008. gadā, un tās celtniecības izmaksas ir 43,5 miljoni mārciņu. Lebuko skola tika
atvērta 2012. gadā, un tās celtniecības izmaksas ir 37 miljoni mārciņu.
Komiteja uzskata, ka šīs divas vietas nepārprotami ir vispiemērotākās abām koledžām
skolniekiem vecumā no 11 līdz 18 gadiem. Visas atrašanās vietas iespējas tika izpētītas, un
komiteja ir pieņēmusi objektīvu lēmumu, ņemot vērā katras vietas izmantošanas praktiskos
apsvērumus.
Abas vietas, kuras vēlamies izmantot, ir izmaksu ziņā efektīva iespēja. Citas iespējas būtu
dārgākas un/vai radītu pārāk daudz traucējumu skolniekiem. Izmantojot atrašanās vietas,
kurās pašreiz ir vislabākās telpas (galvenokārt tāpēc, ka tās ir nesenāk celtās), nav
nepieciešams būvēt pilnīgi jaunu skolu Lamardekarteretā (La Mare de Carteret) un veikt
plašus renovācijas darbus Levarondas (Les Varendes) skolā, kas ir gandrīz 35 gadus veca
(renovācijas darbu laikā skolnieki būtu jāpārvieto uz citu vietu un pēc tam atkal atpakaļ).
Lai gan ēkas nav mazsvarīgas, izglītība, protams, ir kas vairāk par ēkām. Šajā pārmaiņu
periodā komiteja turpinās strādāt ar izglītības speciālistiem un citiem kolēģiem skolās, lai
nodrošinātu, ka galvenā uzmanība tiek pievērsta labāko iespēju nodrošināšanai skolniekiem
gan tagad, gan arī turpmāk. Mēs esam apņēmušies pārņemt koledžās visu labāko no
esošajām skolām.
Komiteja līdz 2019. gada vidum nodos Štatiem ziņojumu, lai meklētu finansējumu
nepieciešamajiem celtniecības darbiem. Ziņojumā tiks ietverta visa nepieciešamā
informācija finansējuma saņemšanai, tostarp arī par izmaksām. Ziņojumā tiks iekļauti arī
priekšlikumi kapitālpārbūvei, kas nepieciešama, lai izveidotu jauno apvienoto Tālākizglītības

koledžu, Veselības un sociālās aprūpes studiju institūtu un GTA Universitātes centru
Lezozuē (Les Ozouets), un Lamardekarteretas pamatskolas pārprojektēšanai.
Turpmākajos mēnešos un gados, kamēr notiek pāreja no četrām skolām uz divām, mēs cieši
sadarbosimies ar pedagogiem un viņu arodbiedrības pārstāvjiem. Komiteja apliecina, ka
visiem šobrīd nodarbinātajiem vidusskolas skolotājiem tiks nodrošināta darba vieta pēc
reformām, ja viņi to vēlēsies. Tomēr darbiniekiem tas būs pārmaiņu periods, kura laikā
svarīga ir sadarbība un atvērts dialogs.

Kā mēs pārcelsimies no pašreizējām skolām uz abām koledžām skolniekiem vecumā no 11
līdz 18 gadiem?
Abas koledžas skolniekiem no 11 līdz 18 gadiem, kas darbosies kā viena skola, pamatā būs
gatavas līdz 2022. gada septembrim un pilnībā darbosies no 2023. gada septembra ēkās,
kas atbilst augstākajiem izglītības ēku standartiem. Tālāk redzamajās tabulās ir norādīts,
kurās vidusskolās skolnieki, kas pašreiz mācās pamatskolās vai vidusskolās, turpinās
mācības.

No 2021. gada septembra visi skolnieki, kas sāks 7. mācību gadu (šobrīd viņi mācās no
pirmā līdz ceturtajam gadam), to darīs Sanktsamsonas vai Lebuko skolās, un viņiem nebūs
jāpārceļas, lai turpinātu iegūt obligāto izglītību.
Pārejas plāns tika izstrādāts pēc konsultācijām ar izglītības speciālistiem. Tas nozīmē, ka pat
pārejas periodā gandrīz 90% skolnieku pabeigs obligāto izglītību tajā pašā vietā, kur viņi to
uzsāka 7. gadā. Katram skolniekam nevajadzēs pārcelties vairāk kā vienu papildu reizi.

Nevienam skolniekam 7. un 8 gadā nevajadzēs pārcelties; viņiem, protams, būs jāmaina
skola pēc 6. gada, lai turpinātu mācības vidusskolā (7. mācību gads). Turklāt procentuāli
daudz lielāks skolnieku skaits varēs palikt tajā pašā vietā, turpinot izglītību pēc 16 gadu
vecuma, salīdzinājumā ar aptuveni 20% un 0% saskaņā ar “trīs skolu modeli”, ko Štati
izskatīja iepriekš. Pārejas periods, lai izveidotu jauno “divu koledžu modeli”, ilgs ne vairāk
kā pārejas periodi, kas būtu bijuši citos modeļos, ko iepriekš ierosināja un noraidīja
pašreizējie Štati.
Šogad ievēlētā komiteja pārņēma to skolnieku vecākiem izteikto solījumu, kuru bērni mācās
selektīvās grupās ģimnāzijā, proti, solījumu, ka laikā no 7. līdz 11. gadam skolnieki turpinās
saņemt ģimnāzijas izglītību. Pārejas modelī šis solījums ir ņemts vērā: tas nodrošina šiem
skolniekiem iespēju palikt “selektīvās” grupās savā pašreizējā skolā. Tas nozīmē, ka
2022/2023. mācību gadā Levarondas skola uzņems skolniekus 11. un 13. gadā.
Taču komisija ņem vērā, ka daži no vecākiem varētu vēlēties, lai viņu bērns vai bērni
pabeidz izglītību kādā no divām jaunajām koledžām skolniekiem vecumā no 11 līdz 18
gadiem. Saskaņā ar pārejas modeli tas ir iespējams, ja viņi tā vēlas, un tādējādi turpmākajos
gados komiteja uzturēs dialogu ar šiem vecākiem, lai īstenotu viņu vēlmes jau savlaicīgi.

Informācijas saņemšana
Šajā pēcpusdienā (trešdien, 24. oktobrī) vidusskolas galvenie skolotāji darīja zināmu šajā
vēstulē norādīto informāciju personālam savās skolās. Šī vēstule šopēcpusdien e-pastā tika
izsūtīta personālam un vecākiem, un ceturtdien tā tiks nosūtīta vecākiem arī pa pastu.
Plašsaziņas līdzekļi ir informēti un no ceturdienas varēs izplatīt paziņojumu.
Pēc brīvdienām mēs organizēsim divas tikšanās, kurās, ja vēlaties, varēsit runāt ar mani un
citiem komitejas dalībniekiem, izglītības direktoru, vidusskolu galveno skolotāju un citiem
izglītības speciālistiem. Tās notiks Lebuko (Les Beaucamps) trešdien, 14. novembrī no plkst.
18.00–20.00 un sestdien, 17. novembrī no plkst. 10.00–12.00.

Maksa, uniformas un skolu un koledžu nosaukumi
Noteiktos gadījumos vecāki varēs pieteikt bērnu citā vidusskolā. Informācija un norādījumi
par pieteikšanos, kā arī nosacījumi, uz kuru pamata tiks piešķirtas pieprasītās vietas, ir
publicēti vietnē www.gov.gg/partnerschools. Lūgums ņemt vērā, ka iespējas visās
vidusskolās ir ierobežotas un tādējādi pieteikumi var netikt apstiprināti.
Pārejas periodā kādā brīdī būs nepieciešams mainīt skolas formastērpus, lai parādītu, ka
mēs pārejam uz vienu skolu, kas darbojas kā divas koledžas skolēniem vecumā no 11 līdz
18 gadiem. Tas ir viens no daudzajiem jautājumiem, kuru risināšanā mēs ņemam vērā
šogad izveidotās Jauniešu ēnu komitejas (to veido mūsu vidusskolu skolnieki) viedokli.
Drīzumā tiks darīta zināma sīkāka informācija.
Ir svarīgi uzsvērt, ka tiks slēgtas trīs pašreizējās skolas skolniekiem vecumā no 11 līdz
16 gadiem un viena skola skolniekiem vecumā no 11 līdz 18 gadiem un to vietā tiks atvērtas
divas jaunas koledžas skolniekiem vecumā no 11 līdz 18 gadiem, kas darbojas kā viena

skola. Koledžas skolniekiem vecumā no 11 līdz 18 gadiem netiks dēvētas pēc to vietu, t.i.,
Sanktsamsonas un Lebuko, nosaukumiem. Mēs konsultēsimies ar sabiedrību, pirms tiks
izvēlēti jauno skolu un koledžu nosaukumi. Sīkāka informācija par konsultāciju procesu tiks
darīta zināma tuvākajā laikā.
Ja jums ir jautājumi par atrašanās vietām vai pārejas plāniem, vai to ietekmi uz jūsu bērna
vai bērnu izglītību, lūdzu, sazinieties ar Izglītības biroju, rakstot uz e-pasta adresi
educationfuture@gov.gg vai zvanot pa tālruni 733084.

Ar cieņu
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