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sfaturi pentru a vă ajuta
la înscrierea la școală

Există multe de școli bune în Cardiff, dar locurile se ocupă repede.
Iată câteva sfaturi simple care să vă ajute la înscrierea la școală.

1. Explorați și veți afla mai multe
Căutați școli în zona dvs. Intrați pe website-ul lor, citiți prospectele și
raportul Estyn. Intrați pe: mylocalschool.gov.wales

Solicitați o vizită

Doar pentru că ați auzit de o școală - nu înseamnă că o
și cunoașteți. Citiți website-urile școlilor, rapoartele – și
întrebați dacă le puteți vizita.

Noi am vizitat 6 școli
doar pentru că Tata
voia să vadă terenurile
acestora de sport!

2. Cunoașteți-vă zona
Verificați ce școli se află în zona dvs. Intrați pe: cardiff.gov.uk/onlinemaps
Nu vi se garantează un loc la școala cea mai apropiată dar ar fi bine să începeți prin
vizitarea acesteia. Unele școli sunt foarte populare, ca urmare, noi verificăm dacă
persoanele locuiesc la adresa pe care ne-au dat-o, până în ziua admiterii.

3. Faceți o listă
Am listat toate
școlile care îmi
convin cel mai
mult.

Sperăm că veți obține loc
la prima școala preferată
dar adeseori, acest lucru
nu este posibil. Fiecare
școală are un număr
maxim de copii pe care îi
poate prelua. Gândiți-vă cu

atenție la fiecare preferință.

Notați: Locurile la școală
se ocupă repede, deci,
scrieți toate preferințele
pentru a ne asigura că vă
vom acorda loc la școala
preferată pe cât posibil.
Este foarte important să
listați toate preferințele
încă de la început.

4. Spuneți-ne tot
Dacă nu ne spuneți – nu vom ști. Dorim ca, copilul dvs. să obțină cel mai bun loc posibil. Ne puteți
ajuta în acest sens, prin trimiterea tuturor dovezilor împreună cu cererea de înscriere.
Spuneți-ne dacă copilul dvs:

● are frați/surori la școală
● are nevoi de învățare suplimentare
● are nevoi medicale sau sociale, ceea ce ar însemna că, copilul trebuie să meargă la o anumită
școală și nu o alta.

Informați-ne dacă intervine vreo schimbare.

5. Depuneți cererea la timp
Există o dată de închidere. Mai întâi,
verificăm cererile care sosesc la timp.

60% dintre școlile din Cardiff se ocupă la

prima etapă de înscriere.

Nu întârziați
Dacă ratați data închiderii, ratați prima etapă.
Apoi, va trebui să descărcați un formular
online și să ni-l trimiteți. Acest lucru durează
mai mult și veți putea pierde locul la școala
preferată.

Noi am depus
cererea în prima
săptămână.

6. Depuneți cererea online
Intrați pe: cardiff.gov.uk/schooladmissions
Încercați să folosiți aceeași adresă de email de fiecare dată când ne contactați.
Unele școli religioase își gestionează propriile locuri– deci, verificați websiteurile acestora pentru a afla dacă trebuie să depuneți cererea direct lor.

Solicitați ajutor

Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați un hub:
cardiff.gov.uk/hubs
Adviceline: (linia telefonică pentru sfaturi)
02920 871071
sau telefonați-ne la:
02920 872087

7. Informați-ne

Puteți face contestație

Când obțineți un loc la o școală în Cardiff, trebuie să ne
informați dacă doriți acel loc cât de repede posibil. S-ar putea
să nu primiți prima preferință dar veți rămâne pe acea listă de
așteptare.

Vă rugăm: să ne anunțați dacă nu doriți acel loc pentru a-l

putea aloca altcuiva!

Dacă nu vă convine că vi s-a refuzat
un loc, puteți face contestație la: link
Un grup (comitet) de voluntari
neplătiți independenți vor analiza
contestația dvs. iar decizia lor va fi
finală.

Am obținut a doua
preferință de școală
iar Bunica crede că
e cea mai bună.

Mulțumim
Puteți afla mai multe
informații aici:
cardiff.gov.uk/schooladmissions

