
порад, які допоможуть вам 
подати заявку на місце у школі

У Кардіффі багато чудових шкіл, але місця швидко розбираються.
Ось кілька простих порад, які допоможуть вам подати заявку на 
місце у школі.

7



1. Досліджуйте та дізнайтеся більше
Подивіться на школи у вашому районі. Зайдіть на їхній веб-сайт, 
перегляньте їх проспект та прочитайте звіт Estyn. Перейдіть до: 
mylocalschool.gov.wales

Попросіть відвідати їх
Те, що ви чули про школу, не означає, що ви достатньо 
знаєте про неї. Подивіться на шкільні сайти, почитайте 
звіти - ізапитайте, чи можна відвідати.

Ми відвідали 6 шкіл, бо 
тато хотів перевірити 

їхні спортивні 
майданчики!

https://mylocalschool.gov.wales/


2. Дізнайтесь про свою місцевість
Перевірте, які школи є у вашому районі. Перейдіть на:  cardiff.gov.uk/onlinemaps

Вам не гарантовано місце в найближчій школі, але подивитися на неї — вже 
не погано, як для початку. Деякі школи дуже популярні, тому ми перевіряємо, 
актуальність вашої адреси проживання аж до моменту початку навчального 
семестру.

http://www.cardiff.gov.uk/onlinemaps


3. Складіть список
Ми сподіваємося, що 
ви отримаєте свою 
першу преференційну 
школу, але часто 
це неможливо. 
Кожна школа має 
максимальну 
кількість, яку вони 
можуть прийняти. 
Уважно подумайте над 
кожним уподобанням.

Примітка: Шкільні 
місця швидко 
заповнюються, тому 
запишіть усі свої 
вподобання, щоб 
переконатися, що ми 
зможемо надати вам 
найвищі вподобання.

Перерахувати всі 
свої вподобання з 
самого початку дуже 
важливо.

Я перерахував усі 
школи, які мені 

найбільше підходять



4. Розкажіть нам все
Якщо ви нам не скажете - ми не знаємо. Ми хочемо, щоб ваша дитина отримала найкраще 
місце. Ви можете допомогти, надіславши будь-які докази, коли подаєте заявку.

Скажіть нам, якщо ваша дитина:
 ● має братів і сестер у школі
 ● має будь-які додаткові потреби в навчанні
 ● має будь-які медичні чи соціальні потреби, що означає, що їм потрібно ходити в одну школу, 

а не в іншу.

Повідомте нам, якщо щось зміниться.



5. Звертайтеся вчасно
Є дата закриття. Ми спочатку 
перевіряємо заявки, які надходять 
вчасно.

60% шкіл у Кардіффі заповнюються в 
першому турі.

Не запізнюйтесь
Якщо ви пропустите дату закриття, 
ви пропустите перший раунд. Потім 
вам потрібно завантажити форму та 
надіслати її. Це займе більше часу, і ви 
можете пропустити місце в школі, яку 
хочете.

Ми подали 
заявку в перший 

тиждень



6. Подайте заявку онлайн
Перейдіть на: cardiff.gov.uk/schooladmissions

Намагайтеся використовувати ту саму адресу електронної пошти щоразу, коли ви 
звертаєтеся до нас.

Деякі релігійні школи керують своїми власними шкільними закладами, тому 
перевірте їх веб-сайт, щоб дізнатися, чи потрібно звертатися безпосередньо до них.

Отримати допомогу
Якщо вам потрібна допомога, зверніться до центру: 
cardiff.gov.uk/hubs 

Консультативна лінія: 
02920 871071

або зателефонуйте нам: 
02920 872087

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/Applying-for-a-school-place/Pages/default.aspx
http://www.cardiff.gov.uk/hubs


7. Дайте нам знати
Коли ви отримаєте пропозицію в школі в Кардіффі, ви 
повинні якомога швидше повідомити нам, чи хочете ви це 
місце. Можливо, ви не отримаєте свою першу перевагу, 
але ви залишитеся в цьому списку очікування.

Будь ласка: скажіть нам, якщо ви не хочете це місце, 
щоб ми змогли віддати це місце комусь іншому!

Дякуємо
Ви можете знайти більше 
інформації тут:
cardiff.gov.uk/schooladmissions

Ви можете оскаржити
Якщо ви не задоволені, що вам 
відмовляють у розміщенні, 
ви можете подати апеляцію:  
посилання

Група незалежних, 
неоплачуваних волонтерів 
вислухає ваше звернення, і їх 
рішення є обов’язковими для 
виконання.Я отримав 

свою другу 
преференційну 

школу, яку 
Нана вважає 
найкращою. 

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/Applying-for-a-school-place/Pages/default.aspx
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/Applying-for-a-school-place/Appealing-a-decision-about-a-school-place/Pages/default.aspx

