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wskazówek pomocnych w składaniu
aplikacji o miejsce w szkole

W Cardiffie jest wiele wspaniałych szkół, ale miejsca wypełnieją
się szybko. Poniżej podano kilka prostych wskazówek, które
pomoga ci złożyc wniosek o miejce w szkole.

1. Poszukaj i dowiedz się więcej
Sprawdź jakie szkoły są w twojej okolicy. Wejdź na ich strony
internetowe, przejrzyj ich prospeky oraz przeczytaj raport Estyn.
Wejdź na: mylocalschool.gov.wales

Dowiedz się o wizytę w szkole

Tylko dlatego, że słyszałeś/ słyszałaś coś o szkole –
nie znaczy, że ją znasz. Sprawdź strony internetowe
szkół, przeczytaj raporty – i zapytaj czy możesz
odwiedzić szkołę.

Byliśmy w sześciu
szkołach, bo Tata
chciał sprawdzić jakie
mają boiska!

2. Znaj swoją okolicę
Sprawdź jakie szkoły są w twojej okolicy. Wejdź na stronę internetową: cardiff.gov.uk/onlinemaps
Nie ma gwarancji, że dostaniesz się do swojej najbliższej szkoły, ale warto na początek zacząć
od jej sprawdzenie. Niektóre szkoły są bardzo popularne, więc my sprawdzamy czy ludzie
mieszkają pod adresem, który nam podali do samego snia przyjęcia do szkoły.

3. Zrób listę
Podałem listę
wszytskich szkół,
które najbradziej
mi odpowiadają.

Mamy nadzieje, że
dostaniesz się do swojej
wybranej szkoły, ale to nie
zawsze jest możliwe. Każda
szkoła ma maksymalną
liczbe uczniów, których
mogą przyjąć. Dokładnie

przemyśl każdą ze swoich
preferencji.

Pamiętaj: Miejsca w
szkołach szybko się
zapełniają, więc podaj
wszystkie swoje preferncje,
żebyśmy mogli się upewnić,
że dostaniesz miejsce
w jednej z najbardziej
preferowanych szkół, jeżeli
będzie to możliwe.
Podanie wszystkich
preferowanych szkół od
samego początku jest bardzo
ważne.

4. Powiedz nam o wszystkim
Jeżeli nam czegoś nie powiesz- nie będziemy o tym wiedzieli. Chcemy, żeby nasze dziecko dostało jak
najlepsze miejsce. Żeby nam w tym pomóc, razem z wnioskiem prześlij wszelkie dowody.
Poinformuj nas:

● czy twoje dziecko ma rodzeństwo w tej szkole
● czy posiada jakieś dodatkowe potrzeby edukacyjne
● czy posiada jakieś potrzeby medyczne lub socjalne, które oznaczają, że musi uczęszczać do tej
szkoły, a nie do innej.

Daj nam znać, jeżeli coś ulegnie zmianie.

5. Złóż wniosek w terminie
Wnioski muszą buyc złozone w
określonym terminie. Najpierw
sprawdzamy wnioski, które zostały
złożone na czas.

60% szkół w Cardiff wypełnia się w

pierwszej turze.

Nie spóźnij się
Jeżeli nie złożysz wniosku w terminie,
ominie ciebie pierwsza tura. Wówczas
będzięsz musiał/ musiałą ściągnąć
formę i przesłać ją do nas. To zajmuje
więcej czasu i możesz nie dostać
miejsca w wybranej przez siebie szkole.

Złożylismy
wniosek w
pierwszym
tygodniu

6. Złóż wniosek przez internet
Wejdź na: cardiff.gov.uk/schooladmissions
Za każdym razem kiedy się z nami kontaktujesz, postaraj się
podawać ten sam adres email.
Niektóre szkoły wyznaniowe same zajmują się przydzielaniem
miejsc – więc sprawdź ich strony internetowe, żeby się dowiedzieć
czy musisz złożyć wniosek bezpośrednio do nich.

Poproś o pomoc

Jeżeli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z hubem:
cardiff.gov.uk/hubs
Infolinią:
02920 871071
lub zadzwoń do nas:
02920 872087

7. Daj nam znać

Możesz się dowołać

Jeżeli dostaniesz miejsce w szkole w Cardiff, musisz nam
jak najszybciej powiedzieć, czy chcesz zaakaceptować to
miejsce. Być może nie dostaniesz się do swojej wybranej
szkoły, ale nadal pozostaniesz na liście oczekujących.

Jeżeli nie będziesz zadowolony/
zadowolona, że odmówiono ci
miejsca w szkole, możesz złożyć
odwołanie: link

Prosimy: powiedz nam, jeżeli nie chcesz miejsca, będziemy

Grupa (panel) niezależnych, nie
opłacanych wolontariuszy wysłucha
twojego odwołania i ich decyzja
będzie obowiązujaca.

wtedy mogli je zaoferować komuś innemu!

Dostałem miejsce
w drugiej wybranej
przeze mnie szkole,
ale Babcia uważa,
że ona jest lepsza.

Dzękujemy
Więcej informacji
znajdziesz na:
cardiff.gov.uk/schooladmissions

