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In-year application for a school place (SMA) Заява на вступ до школи, яка здійснює власний 
набір учнів впродовж навчального року (SMA) – 
Інструкція  
 
 

 

Інструкція  

За допомогою цієї інструкції заповніть заяву на вступ до школи, яка здійснює власний набір 
учнів впродовж навчального року, використовуючи форму (SMA). 

Ознайомтеся також з розділом вступу до школи на нашому вебсайті та уважно прочитайте 

інформацію щодо переведення дитини до іншої школи впродовж навчального року перед тим, 

як почнете заповнювати заяву.  

До яких шкіл я можу подавати заяву, використовуючи форму SMA? 

Ви можете використати форму SMA для подання заяви на вступ до академій та фундацій, 

вільних, трастових або створених за рахунок добровільної допомоги шкіл. Перелік шкіл, які 

використовують форму SMA для набору учнів Ви знайдете в розділі вступу до школи на нашому 

вебсайті. Ви можете вказати тільки одну школу в заяві, але кількість шкіл, до яких Ви можете 

одночасно подавати заяви, необмежена. 

Школи Суррей, які контролюються громадою або добровільними організціями, а також деякі 

академії та фундації, вільні, трастові або створені за рахунок добровільної допомоги школи 

використовують централізовану систему набору учнів, тож для вступу до них Вам повинно 

заповнити форму СМА. Ви можете вказати до трьох шкіл за Вашим вибором в заяві СМА. 

Ви можете перевірити, як подати заяву на вступ до школи до обраної школи та знайти бланк 

заяви в онлайн каталозі шкіл. 

Щоб подати заяву на вступ до школи за межами графства Суррей Вам потрібно звернутися 

безпосередньо до школи або до місцевої влади, до якої належить ця школа. 

Скільки часу займає обробка заяви? 

Школи будуть намагатися обробити Вашу заяву впродовж 10 днів з дати отримання повністю 

заповненої форми. Більшість шкіл будуть не здатні обробити Вашу заяву протягом канікул. 

Якщо форму не буде заповнено в повному обсязі або не надано необхідних документів для 

підтвердження, це може привести до затримки процесу обробки. 

Коли найкраще подавати заяву для вступу або переведення до нової школи 
впродовж навчального року? 

Якщо Вам потрібне місце в школі для дитини, яка переїжджає до або всередині Суррей та не 

має можливості продовжувати навчання в своїй поточній школі, це є підставою для подання 

заяви на отримання місця в школі за новим місцем проживання. 

Однак, якщо Ваша дитина вже має місце в місцевій школі, ми закликаємо Вас ретельно 

подумати перед тим, як подавати заяву на зміну школи. Майте на увазі, що в інших школах 

може не бути вільних місць та стрес від зміни шкіл може мати шкідливий вплив на результати 

навчання Вашої дитини. Перед тим, як подати заяву, обговоріть з Вашою поточною школою 

причини, що призвели до такого рішення, та спробуйте вирішити ці питання. Ми намагаємося 

мінімізувати непотрібні зміни шкіл, тому ще це відволікає дитину від навчального процесу, а 

також і інших дітей в межах школи. Якщо Ви бажаєте змінити школу, мі запросимо Вас надати 

нам підстави для такої зміни. 

Під час обробки Вашої заяви, школа може звернутися до Вашої поточної школи для того, щоб 

обговорити причини для зміни школи з ними, та спробувати вирішити труднощі, що виникли у 

дитини. Школи також підтримують зв’язок з іншими службами всередині Суррей, в тому числі з 

s 
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тими, що залучені до нагляду за Вашою дитиною. Ви не можете забрати дитину з Вашої 

поточної школи поки не отримали місце в іншій школі. 

Школа не може запросити Вас забрати Вашу дитину зі школи або виключити Вашу дитину зі 

школи без Вашого дозволу або поки не отримано інформацію про надання дитині місця в іншії 

школі.  

Однак, коли поточна школа не має сумнівів, що зміна школи буде в інтересах дитини, директор 
школи може обговорити керований перехід до іншої школи або запропонувати Вам 
альтернативні види навчання. 

Інструкція з заповнення форми SMA 

Переконайтеся, що Ви заповнили всі розділи цієї заяви, а також підписали декларацію. Якщо Ви 

залишите питання без відповіді Якщо Ви залишите питання без відповіді або не надасте 

супровідні документи, це може привести до затримки в обробці Вашої заяви. 

Ці пояснення допоможуть Вам з деякими питаннями при заповненні заяви. Якщо Ви не 

впевненні, як відповідати на будь-яке питання або маєте будь-які інші питання, зверніться до 

відділу вступу до школи Суррей за телефоном 0300 200 1004 (з понеділка по п'ятницю, 9:00-

17:00) або відвідайте наш вебсайт. 

1a) Чи є у Вашої дитини План освітньої, медичної та соціальної (EHCP)? 

• Якщо дитина має такий план в даний момент Ви не повинні запонювати форму CMA. Замість 

цього Вам потрібно звернутися до відділу з особливих освітніх потреб місцевої влади за місцем 

проживання Вашої дитини, щоб дізнатися як подати заяву. 

• Якщо дитина має особливі освітні потреби та інвалідність, та не має такого плана на даний 

момент, Ви надаєте відповідь: «Ні» та продовжуєте заповнення цієї заяви. 

1b) Чи перебуває дитина під опікою місцевої влади? 

Якщо дитина перебуває під опікою місцевої влади (в прийомній родині), Ви не повинні 

заповнювати цю форму. Замість цього, співробітник соціальної служби Вашої дитини повинен 

заповнити окрему форму ‘Вступ до школи дитини під опікою’. Такі діти за законом мають 

пріоритет при вступу до школи, тому важливо, щоб відповідну заяву заповнив робітник 

соціальної служби.  

1c) Чи перебувала дитина під опікою та була звільнена від неї через всиновлення, 

спеціальний наказ про опіку або замовлення на влаштування дитини або її було 

всиновлено з-під державної опіки за межами Англії?  

Якщо дитина перебувала під опікою та була звільнена від неї через всиновлення, спеціальний 

наказ про опіку або замовлення на влаштування дитини або її було всиновлено з-під державної 

опіки за межами Англії, Ви повинні вказати про це в заяві та надати супровідні документи від 

робітника соціальної служби дитини. Такі діти за законом мають пріоритет при вступу до школи, 

тому важливо, щоб про це було заявлено в заяві. 

1d) Чи потребуєте Ви місце в школі протягом наступних 4 шкільних тижнів? 

Заяву може бути подано лише за 4 шкільні тижні до дати, коли місце потрібне (хоча є винятки, 

наведені нижче). Якщо Ви подаєте заяву заздалегідь, Вашу заяву не буде оброблено та Вас 

запросять заповнити її ще раз пізніше, тому що місця в школі не резервуються, а також для 

того, щоб інформація в заяві була актуальною. 

Винятки можуть застосовуватися до: 

• Членів Збройних сил та Спеціальних служб, яких було переведено до цього регіону, для 

яких заяву може бути оброблено за 4 місяці до переїзду (див питання 7i). 

• Для тих, хто шукає місце в школі з початку наступного навчального року, заяву може 

бути оброблено з початку липня. 
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2 Дані про дитину 

Заповніть дані про дитину в повному обсязі в пунктах 2a)-2 e). 
 
2f) Домашня адреса дитини 

Напишіть повну адресу, в тому числі індекс. 

Домашньою адресою дитини не може бути адреса учбових закладів або бізнес-адреса та 

повинно бути місце, де дійсно проживає дитина. Це також не може бути адреса родичів, крім 

випадків, коли дитина дійсно проживає там. Коли дитина живе по домовленності між колишніми 

партнерами в домі одного з партнерів більше часу, ніж в іншого, вкажіть цю адресу, як домашню 

адресу дитини. Для інших дітей, домашня адреса, де дитина живе більшість часу. У випадках, 

коли дитина живе в домах батьків/опікунів однаковий період часу, батьки/опікуни вирішують, яку 

адресу вказати як домашню. Коли дитина проводить однаковий період часу в домах своїх 

батьків, та вони не можуть узгодити, хто заповнюватиме заяву, ми погоджуємося прийняти 

заяву від того, кого зареєстровано для отримання виплат на дитину (child benefit). Якщо жодний 

з батьків є зареєстрованим, ми погоджуємося прийняти заяву від того з батьків, чия адреса 

вказана у поточній школі дитини. 

Загалом ми не приймаємо тимчасові адреси, якщо головний опікун дитини володіє нерухомістю 

або орендує приміщення, які використались раніше як домашня адреса дитини, також ми не 

приймаємо тимчасові адреси, якщо віримо, що вони використовуються для отримання місця в 

школі в той час, коли домашня адреса досить використовується. 

Для того, щоб запропонувати справедливі умови вступу для всих дітей при поданні заяв, ми 

залишаємо за собою право перевірити дані, надані батьками/опікунами, використовуючи 

попередні записи Ради та шкіл. 

Документальне підтвердження місця проживання повинно бути надано разом з заявою. Це 

може бути копія справки про нарахування місцевого податку або підписаний договор оренди 

разом з іншимидокументами, наприклад, поточний рахунок за комунальні послуги.  

Будь-яке запропоноване місце в школі надається за умов, що дитина проживає за вказаною 

адресою на момент отримання. Ви повинні повідомити нас, якщо дитина змінила адресу, яку 

було вказано в заяві.  

Якщо виявиться, що було надано неправдиву інформацію, місце в школі буде анульовано, 

навіть якщо дитина почала навчання в цієї школі.  

2g) Дата, коли дитина почала жити за цією адресою. 

Вкажіть дату, коли дитина почала жити за цією адресою та, якщо це менш ніж 2 роки тому, 

вкажіть поередню домашню адресу дитини в пункті 2i). 

3a) Чи знаходиться дитина в Сполученому Королівстві на даний момент? 

Подати заяву на вступ до школи, коли дитина на даний момент не знаходиться в Сполученому 

Королівстві, можно за 4 тижні до дати її прибуття. Ви повинні надати підтвердження дати 

повернення/приїзду до Сполученого Королівства з Вашою заявою. 

Коли Ви подаєту заяву на вступ до школи, це є Вашою відповідальністю, як батьків/опікунів 
переконатися, переконатися, що віза дитини надає їй право навчатися в школі та що це не 
порушує умови її візи або закону про іміграцію Сполученого Королівства, якщо дитина отримає 
місце в школі. 

 

3b) Чи дитина тимчасово відвідує Сполучене Королівство? 

Діти, які відвідують Сполучене Королівство тимчасово, зазвичай не мають права на державну 

освіту. Винятки можуть застосовуватись до тих дітей, які мають право на проживання в 

Сполученому Королівстві, та лише якщо очікується, що вони залишаться в Сполученому 

Королівстві більш, ніж на три місяці. 



In-year application for a school place (CMA) 

V1 25-May-22 Page 4 

 

 

4a) Назва та адреса поточної школи 

Вкажіть назву та адресу поточної школи дитини. Якщо дитина не відвідує школу на даний 

момент, поставте (N/A) в цьому пункті, але Ви повинні надати інформацію про попередню школу 

дитини в пункті 4c). 

4b) Дата, коли почато навчання в поточній школі 

Вкажіть дату, коли дитина почала навчатися в поточній школі, яку Ви вказали у пункті 4a). 

4c) Інші школи, де навчалася дитина 

Надайте інформацію про всі попередні школи, де навчалася Ваша дитина до того, як почала 

навчатися в поточній школі. Ви повинні внести дати початку та закінчення навчання в цих 

школах. Продовжуйте на окремому аркуші за необхідності. 

4d) Підстава для подання заяви на перехід до іншої школи (або причина, чому залишили 
попередню школу) 

Вкажіть причини, чому Ви вирішили перейти до іншої школи. Якщо це через те, що виникли 

труднощі в поточній школі, додайте описання того, що Ви зробили для того, щоб вирішити ці 

питання. Якщо дитина не відвідує школу, наведіть причини, чому залишили попередню школу. 

Продовжуйте на окремому аркуші за необхідності. 

5. Вибір школи 

Ви можете вказати тільки одну школу в заяві SMA. 

Якщо Ви бажаєте подати заяву на вступ до інших шкіл, Ви повинні заповнити окремі заяви для 

кожної з них. 

Якщо Ви подаєте заяву на підставі виняткових медичних або соціальних критерієв, Ви повинні 

вказати це у розділі 5  та долучити додаткову інформацію, а також відповідні офіційно 

оформлені документи.  

Для того, щоб скористатися пріоритетом при зарахуванні до школи братів та сестер, де це 

можливо, Ви повинні вказати їх дані. 

Ви можете вказати, чому надаєте перевагу тій чи іншій школі, хоча це не обов’язково робити. 

6. Справедливий доступ до освіти  

Питання щодо справедливого доступу до освіти допомагають визначити тих, хто може мати 

право за Протоколом справедливого доступу до освіти Суррей на отримання місця в школі, 

коли воно не може бути отримано через загальний процес. Цей протокол допомагає 

забезпечити місцем в школі дітей з вразливих категорій, а також тих, кому не надали місце 

через загальний процес, протягом 20 шкільних днів. До цієї категорії входять діти, які не ввійшли 

в опубліковану кількість дітей для набору в школу, коли в них білише немає вільних місць. 

Ви повинні відповісти на ці питання точно і чесно, щоб переконатися, що діти, які не отримали 

місце в школі, а також діти з вразливих категорій, змогли отримати місце в школі швидко та 

належним чином, та необхідну підтримку було запроваджено якомога раніше.  

7. Дані про батьків/опікунів  

Вкажіть Ваші контактні деталі в пунктах 7a)-7f). 

7g) Ким Ви є для дитини 

Вкажіть ким Ви є для дитини (мати, батько, тітка, дядько, дідусь чи бабуся, друг сім’ї). Якщо Ви 

не є одним з батьків дитини, і ця дитина не під опікою місцевої  влади, надайте листа від батьків 

з поясненнями обставин, чому дитина живе у Вас, або копію офіційного документа,  що 

підтверджує , що Ви несете батьківську відповідальність за цю дитину
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7h) Чи несете Ви батьківську відповідальність за цю дитину? 

Підтвердіть, що Ви несете батьківську відповідальність за дитину. В законі про дітей від 1989 

року визначено та в Законі про дітей та всиновлення від 2002 року внесені зміни до поняття про 

батьківську відповідальність. Для дітей, що народились до 1 грудня 2003 року природна мати 

дитини набуває батьківської відповідальності автоматично при народженні дитини. Природний 

батько набуває батьківської відповідальності тільки, якщо він був одружений на матері цієї 

дитини на час народження дитини, або якщо вони одружились згодом. 

Для дітей, які народились після 1 грудня 2003 року природний батько також набуває 

батьківської відповідальності, якщо його спільно зареєстровано як батька дитини після 

народження дитини.  

Інші особи, які не мають автоматичної батьківської відповідальності, в тому числі вітчим та 

мачуха, дідусі і бабусі та інші близькі родичі можуть отримати батьківську відповідальність, 

склавши юридичну угоду, отримавши згоду особ, які несуть батьківську відповідальність за 

дитину або на підставі розпорядження суду, або коли вони всиновили цю дитину офіційно.  

Якщо Ви далекий родич або не є родичем дитини, Ви можете бути приватними прийомними 

батьками. За законом Ви повинні повідомити місцеву владу, що Ви піклуєтесь про цю дитину, а 

також повідомити батьків дитини (або особу, що несе батьківську відповідальність) про те, що 

Ви подаєте заяву на вступ до школи, та отримати їх дозвіл.  

Більш детальну інформацію Ви знайдете на вебсайті Gov.uk . 

7i) Чи Ви є співробітником Спеціальних служб або Збройних сил Її Величності та 

потребуєте місце в школі у зв’язку з поверненням до цього регіону? 

Якщо Ви працюєте в Спеціальних службах або Збройних силах Її Величності та отримали 

повідомлення про переселення , ми можемо бути здатні отримати заяву від Вас за чотири місяці 

до переїзду. Ви повинні додати підтвердження Вашого переселення та надати інформацію 

стосовно адреси якомога скоріше як тільки це стане відомим.  

7j) Чи подаєте Ви заяви на вступ до школи для інших дітей з однієї родини? 

 
Для того, щоб найкраще підтримувати сім’ї, які подають заяви на вступ до школи для декількох 
своїх дітей водночас, зазначьте, що Ви подаєте декілька заяв. Зверніть увагу, що Вам все одно 
потрібно заповнити заяву для кожної дитини окремо.  

8. Додаткові контакти 

Якщо Ви хочете надати нам дозвіл обговорювати Вашу заяву з іншою особою, вкажіть дані цієї 

особи в розділі «Додаткові контакти». Проінформуйте нас, якщо Ви не захочете, щоб ми 

обговорювали Вашу заяву з цією особою. 

9. Декларація батьків/опікунів  

Ознайомтеся з декларацією перед тим, як поставити своє ім’я, підпис та дату підписання. 

10. Наступні кроки  

Повернення Вашої заяви SMA  

Перед тим, як повернути Вашу заяву, перевірте, що Ви додали супровідні документи: 

  Якщо дитина перебувала під опікою, підтвердження, що вона звільнена від неї черех 

всиновлення, спеціальний наказ про опіку або замовлення на влаштування дитини. 

 Підтвердження домашньої адреси. 
 Якщо дитина зараз не в Сполученому Королівстві або вже прибула, але не жила завжди 

тут, підтвердження дати прибуття, наприклад, копія авіаквитка.  

 Якщо Ви подаєте заяву на підставі виняткових медичних або соціальних обставин, 

https://www.gov.uk/parental-rights-responsibilities
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відповідні офіційні документи. 

 Якщо Ви не несете батьківської відповідальності за дитину, лист від батьків з 

поясненням обставин та з дозволом діяти від їх імені.  

Ви повинні відправити заповнену заяву та супровідні документи до школи, яку Ви вказали в 

розділі 5 цієї заяви.  
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