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In-year application for a school place (CMA)  

Заява на вступ до школи впродовж навчального року 

за централізованою системою набору (CMA) - Форма 
 

Цю заяву повинно бути заповнено лише для вступу до шкіл, які контролюються громадою 

або добровільними організаціями; або до академій, фундації та шкіл, що контролюється 

трастом або за рахунок добровільної допомоги, які використовують централізовану 

систему набору учнів. Для будь-якої іншої школи, Ви повинні заповнити заяву іншого зразка 

(SMA) або власну заяву школи. 

Ознайомтеся з розділом вступу до школи на нашому веб-сайті, де Ви знайдете перелік шкіл, які 

саме заяви вони використовують, а також бланки цих заяв, або перевірте, як подати заяву до 

будь-якої школи графства Суррей 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. 

Ознайомтеся з супровідною інструкцією та інформацією щодо переведення дитини до іншої 

школи протягом навчального року розділом вступу до школи на нашому веб-сайті перед тим, як 

заповнювати цю заяву. 

Необхідно заповнити кожний розділ анкети – Вашу заяву не буде оброблено поки всю  
необхідну інформацію та документи не буде надано. 

Розділ 1: Контрольний перелік 

 

Питання Ваша відповідь 

1a) Чи є у Вашої дитини План освітньої, медичної та 

соціальної допомоги (EHCP)? 

Так / Ні (зайве 

закреслити) 

Якщо так, Ви не повинні заповнювати цю заяву. Замість цього, Вам потрібно звернутися до відділу з 

Особливих освітніх потреб місцевої влади за місцем проживання Вашої дитини  для того, щоб 

дізнатися як подати заяву на вступ до школи. 

 

Питання Ваша відповідь 

1b) Наразі чи перебуває дитина під опікою місцевої влади? Так / Ні (зайве 

закреслити) 

Якщо так, Ви не повинні заповнювати цю заяву. Співробітник соціальної служби повинен заповнити 

окрему заяву Ради графства Суррей ‘Вступ до школи дитини під опікою’. 

 

Питання Ваша відповідь 

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? 

Так / Ні (зайве 
закреслити) 

 Якщо так, будь ласка вкажіть назву органу місцевої влади або органу опіки за кордоном та 

підтвердать, що Ви надаєте документальне підтвердження разом з заявою. 

 

Питання  Ваша відповідь 

Назва місцевого органу влади чи органу 

опіки за кордоном 

 

Підтвердіть, що Ви надаєте підтвердження Так / Ні (зайве закреслити) 

 
 

Питання Ваша відповідь 

1d) Вам потрібно місце в школі протягом наступних 

чотирьох тижнів? 

Так / Ні (зайве 

закреслити) 

Якщо ні, з якої дати потрібне місце в школі? (день/місяць/рік)  

s 

https://www.surreycc.gov.uk/schools-and-learning/schools/admissions/in-year
https://www.surreycc.gov.uk/schools-and-learning/schools/directory
https://www.surreycc.gov.uk/schools-and-learning/schools/admissions/in-year
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До розгляду не приймаються заяви, коли місце в школі потрібне пізніше ніж за 4 шкільні тижні. Якщо 

Ви подасте заяву більш ніж за 4 тижні її не буде оброблено, Вас запросять заповнити її ще раз, коли 

необхідний період часу буде становити саме 4 тижні. У супровідній інструкції Ви знайдете винятки, 

які застосовуються до членів Збройних сил та Спеціальних служб, яких було переведено до цього 

регіону, а також до дітей, які потребують місце в школі на початок наступного навчального року. 

 Розділ 2: Дані про дитину 

 

Питання Ваша відповідь (заголовними літерами) 

2a) Прізвище дитини  

2b) Ім’я дитини  

2c) Друге ім’я (якщо дитина його має)  

2d) Дата народження 

дитини (день/місяць/рік) 

 

2e) Стать Чоловіча/Жіноча (зайве закреслити) 

2f) Місце проживання дитини (в тому числі 
індекс) 

– це має бути поточне місце проживання 

дитини, не адреса учбових закладів або 

будь-які інші бізнес-адреси. 

 

2g) Дата, коли дитина почала жити за 

цією адресою (день/місяць/рік) 

 

2h) Підтвердження адреси проживання. Ви повині долучити до Вашої заяви мінімум два документи, 

шо підтверджують, що Ви дійсно живете за даною адресою, по одній з кожного переліка наведеного 

нижче. Якщо доказ не наведено, Вашу заяву не буде оброблено.  

 

Питання Ваша відповідь 

Перелік Документи, які Ви надаєте для підтвердження 

Перелік A 

• Справка про нарахування місцевого 

податку (council tax)  

• Підписаний договір оренди приміщення 

• Лист від адвоката про 

завершення покупки нерухомості 

 

Перелік Б 

• Поточний рахунок за комунальні послуги 

• Поточна виписка про наявні пільги 

• Поточний рецептурний бланк від лікаря 

• Поточна виписка з банку 

• Інше (вкажіть, що саме) 

 

 

Питання Ваша відповідь 

2i) Якщо дитина змінила місце 
проживання протягом останніх двох років, 
вкажіть попередню адресу (в тому числі 
індекс) 

 

Розділ 3: Місце проживання у Сполученому Королевстві 

 

Питання Ваша відповідь 

3a) Чи дитина знаходиться в 

Сполученому Королівстві на даний 

момент? 

Так / Ні (зайве закреслити) 

Якщо ні, вкажіть очікувану дату прибуття дитини до Сполученого Королівства. Надайте свою 

відповідь нижче та підтвердіть, що Ви надаєте підтвердження цієї дати разом з заявою.  
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Питання Ваша відповідь 

Очікувана дата прибуття до 

Сполученого Королівства 

(день/місяць/рік) 

 

Підтвердіть, що Ви надаєте документальне 

підтвердження дати прибуття 

Так / Ні (зайве закреслити) 

 

Якщо Ви відповіли «Так» на питання 3а, чи дитина завжди проживала на території Сполученого 

Королівства? Будь ласка, надайте свою відповідь нижче: 

 

Питання  Ваша відповідь 

Чи дитина завжди проживала на території 
Сполученого Королівства? 

Так / Ні (зайве закреслити) 

 
Якщо ні, вкажіть дату, коли дитина в’їхала до Сполученого Королівства останнього разу? Будь 

ласка, надайте відповідь нижче та підтвердіть, що Ви долучаєте документальне підтвердження 

цієї дати до анкети. 

 

Question Ваша відповідь 

Дата, коли дитина в’їхала/повернулася до 

Сполученого Королівства останнього разу? 

(день/місяць/рік) 

 

Підтвердіть, що Ви долучаєте 

документальне підтвердження цієї дати до 

заяви. 

Так / Ні (зайве закреслити) 

 
 

Питання Ваша відповідь 

3б) Чи дитина тимчасово відвідує 

Сполучене Королівство? 

Так / Ні (зайве закреслити) 

 
Якщо так, вкажіть очікувану дату виїзду дитини зі Сполученого Королівства? Надайте вашу 

відповідь нижче. 

 

Питання Ваша відповідь 

Очікувана дата виїзду дитини зі Сполученого 

Королівства (день/місяць/рік) 

 

Розділ 4: Поточна/попередня школи 

 

Питання Ваша відповідь 

4a) Назва та адреса (в тому числі індекс) 
поточної школи дитини. Якщо на даний час 
не відвідує школу, поставте ‘not applicable’ 
(N/A) та надайте інформацію про попередні 
школи у пункті 4c) нижче 

 

 

 

Питання Ваша відповідь 

4b) Дата, коли почато навчання в поточній школі 
(день/місяць/рік) 

 

4c) Інші школи: Скористайтеся таблицею, наведеною нижче, щоб надати інформацію про всі 

попередні школи дитини до початку навчання в поточній школі. 
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Назва школи Адреса З (Місяць/Рік) До (Місяць/Рік) 

    

    

    

    

 
 

Питання Ваша відповідь 

4d) Підстава для подання заяви на 
перехід до іншої школи, або якщо на 
даний час не відвідує школу, причина, 
чому залишили попередню школу 

 

Розділ 5: Школи, яким надаєте перевагу 

Перелічіть школи в порядку надання переваги 
 

Назва, індекс та DfE номер 

школи, на вступ до якої ви 

хотіли б подати заяву 

(Вкажіть школи у порядку 

переваги. Почніть зі школи, 

яка Вам подобається 

найбільше) 

Виключні 

медичні або 

соціальні 

обставини 

Вкажіть 

братів,сестер, 

якщо бажаєте 

претендувати на 

пріоритетне 

зарахування до 

школи 

Необов’язково для 

заповнення – причини для 

вибору саме цієї школи 

(продовжуйте на окремому 

аркуші якшо потрібно) 

Перший вибір – Назва 
школи: 
Індекс: 
DfE 
номер: 

 Прізвище та ім’я 
брата чи сестри: 

 
Дата народження 
(день/місяць/рік): 

 

   Стать: 

Другий вибір – назва 
школи: 
Індекс: 
DfE 
номер: 

 Прізвище та ім’я 
брата чи сестри: 

 
Дата народження 
(день/місяць/рік): 

 

   Стать: 

Третій вибір – назва 
школи: 
Індекс: 
DfE 
номер: 

 Прізвище та ім’я 
брата чи сестри: 

 
Дата народження 
(день/місяць/рік): 

 

 Стать: 

 
Якщо Ви подаєте заяву на підставі виняткових медичних або соціальних обставин підтвердіть, що 
Ви долучаєте відповідні офіційні документи для підтвердження цих обставин. 

 

Питання Ваша відповідь 

Підтвердіть, що Ви долучаєте підтвердження Так / Ні (зайве закреслити) 

 

Питання Ваша відповідь 

Чи подавали Ви коли-небудь заяву безпосередньо 

до школи, яка проводить власний набір до школи? 

Так / Ні (зайве закреслити) 

Якщо так, будь ласка, вкажіть назви шкіл, до яких Ви подавали документи на вступ, та результат, який 
Ви отримали.
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 Назва школи Дата 

подання  

Результат (якщо 
відомо) 

   

   

   

   

 

 

Питання Ваша відповідь 

Якщо в обраній Вами школі не буде вільного 

місця, чи бажаєте Ви отримати інформацію від 

місцевої влади про наявні вільні місця в інших 

школах? 

Так/Ні (зайве закреслити) 

Якщо ні, будь ласка, підтвердіть, які саме 
заходи для освіти Вашої дитини Ви 
плануєте використовувати? 

 

Розділ 6: Справедливий доступ до освіти 

Місцева влада повинна в короткий час забезпечити місцем в школі дітей з вразливих категорій, а 

також тих, що не отримали місце в школі після подання заяви до вступу. Для того, щоб 

переконатися, що ми надаємо дитині місце, що найбільш відповідає її потребам, нам потрібно 

задати декілька питань. Якщо відповідь «Так» на будь-яке з питань, будь ласка надайте 

документальне підтвердження. 

 

Питання Ваша відповідь 

6a) Чи дитина перебуває або перебувала протягом останніх 12 

місяців під наглядом за Планом догляду за дитиною з 

особливими потребами (Child in Need Plan) або за Планом 

захисту дитини (Child Protection Plan)? 

Так/Ні (зайве закреслити) 

6b) Чи проживає дитина у притулку або в інших 

відповідних варіантах розміщення? 

Так/Ні (зайве закреслити) 

6c) Чи дитина повертається з системи кримінального 
правосуддя? 

Так/Ні (зайве закреслити) 

6d) Чи отримує дитина наразі альтернативну освіту і готова 

повернутися до системи загальної освіти? 

Так/Ні (зайве закреслити) 

6e) Чи було дитину коли-небудь виключено зі школи, навіть на 

короткий час? 

Так/Ні (зайве закреслити) 

6f) Чи має дитина особливі освітні потреби (без складення 

Плану освітньої, медичної та соціальної допомоги EHCP), 

інвалідність або медичні потреби?  

Так/Ні (зайве закреслити) 

6g) Чи дитина є опікуном?  Так/Ні (зайве закреслити) 

6h) Чи дитина бездомна?  Так/Ні (зайве закреслити)) 

6i) Чи дитина знаходиться під опікою інших членів родини за 
домовленості? (які не є батьками цієї дитини, як це вказано в 
домовленноті або в наказі про опіку)  

Так/Ні (зайве закреслити) 

6j) Чи є дитина представником ромського народу? Так/Ні (зайве закреслити) 

6k) Чи є дитина біженцем або шукачем притулку? Так/Ні (зайве закреслити) 

Якщо дитина знаходиться під наглядом будь-якого фахівця або служби (соціальні робітники, група 

по роботі з громадськими інцидентами, інклюжн офіцер, освітній психолог, REMA служба), вкажіть 

контактні деталі. За необхідності продовжуйте на окремому аркуші. 
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Питання Ваша відповідь 

Ім’я та прізвище  

  Посада  

Номер телефону  

Адреса електронної пошти  

Підстава для нагляду  

Розділ 7: Дані про батьків/опікунів 

 

Питання Ваша відповідь 

7a) Як звертатися  

7b) Ім’я  

7c) Прізвище   

7d) Адреса (в тому числі індекс), якщо не така 
сама, як в дитини 

 

7e) Номер телефону  

Протягом дня:  

Ввечері:  

Мобільний:  

7f) Адреса електронної пошти  

7g) Ким Ви є для дитини (зайве закреслити) • Мати 

• Батько 

• Вітчим або мачуха 

• Опікун 

• Соціальний робітник 

• Інші члени родини 

• Інші особи 

Якщо «інші члени родини» або «інші особи», 

запровадьте детальнішу інформацію: 

 

7h) Чи несете Ви батьківську відповідальність 

за дитину? (див супровод інструкцію) 

Так/Ні (зайве закреслити) 

Якщо ні, чи заповнюєте Ви цю заяву від імені 

та зі згоди батьків дитини? 

Так/Ні (зайве закреслити) 

Якщо так, надайте листа від батьків дитини з 
поясненнями причин та дозволом діяти від їх імені 

Так/Ні (зайве закреслити) 

7i) Чи Ви є співробітником спеціальних служб 

або членом Збройних сил Її Величності та 

потребуєте місце в школі внаслідок того, що 

повертаєтесь до цього регіону? 

Так/Ні (зайве закреслити) 

Якщо так, підтвердіть, що ви додаєте 

документальне підтвердження 

Так/Ні (зайве закреслити) 

 

Питання Ваша відповідь 

7j) Чи подаєте Ви заяви на вступ до школи для 

інших дітей з однієї родини? 

Так/Ні (зайве закреслити) 

Якщо так, вкажіть їх імена/дати народження для того, щоб за необхідності приймати рішення по ним 
разом. Однак, зверніть увагу, що Вам потрібно заповнити окрему заяву для кожної дитини.
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Брат/сестра 1 Ваша відповідь 

Ім’я  

Дата народження (день/місяць/рік)  

 

Брат/сестра 2 Ваша відповідь 

Ім’я  

Дата народження (день/місяць/рік)  

 

Брат/сестра 3 Ваша відповідь 

Ім’я  

Дата народження (день/місяць,рік)  

Розділ 8: Додаткові контакти 

Ми будемо обговорювати цю заяву лише з особою, вказаною вище. Якщо Ви хочете дозволити нам 

обговорювати цю заяву з іншою особою, вкажіть деталі нижче  

 

Питання Ваша відповідь 

8a) Як звертатися  

8b) Ім’я  

8c) Прізвище  

8d) Ким є для дитини:  

Розді 9: Декларація батьків/опікунів 

Я бажаю подати заяву на отримання місця в кожній школі, що вказані в розділі 5, та я 

розташував(ла) назви шкіл у порядку переваги. Я засвідчую, що надана інформація правдива, 

наскільки мені це відомо. Я розумію, що надання неправдивої або оманливої інформації в ції заяві 

або в супровідних документах, або ненадання потрібної інформації, може спричинити визнання 

заяви недійсною та/або привести до відкликання запропонованого місця в школі для моєї дитини. Я 

розумію, що це моя відповідальність надати інформацію в повному обсязі  Раді графства Суррей та 

я зобов’язуюсь повідомити відділ Вступу до школи Ради графства Суррей про будь-які зміни в будь-

якому розділі цієї заяви або в наданих супровідних документах в той момент, як тільки вони 

відбудуться, в тому числі, зміна домашньої адреси. 

Контрольний перелік: Я підтверджую, що я: 

• Прочитав(ла), як відбувається прийом до школи 

• Заповнив(ла) всі розділи цієї заяви 

• Додав(ла) підтвердження місця проживання (домашньої адреси) 

• Додав(ла) все інші необхідні документи (підтвердження, що дитина перебуває або була в 

минулому під опікою, підтвердження, що дитину було всиновлено з-під державної опіки за 

межами Англії; підтвердження наявності виняткових медичних або соціальних потреб; або 

підтвердження дати повернення/в’їзду до Сполученого Королівства) 

• Підписано, з вказанням дати підписання 

 

Ім’я Підпис Дата (день/місяць/рік) 

   

Розділ 10: Важливо – Наступні кроки 

a) Повернення Вашої CMA анкети 

Відскануйте або сфотографуйте заповнену заяву та супровідні документи та надішліть за цією 

електронною адресою: schooladmissions@surreycc.gov.uk.  Якщо Ви не маєте можливості 

надіслати заяву за допомогою електронної пошти, надішліть поштою до відділу вступу до школи 

на адресу: Admissions Team, Quadrant Court, 35 Guildford Road, Woking, GU22 7QQ 

mailto:schooladmissions@surreycc.gov.uk.
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b) Заповнення додаткової інформаційної форми для школи 

• Для деяких шкіл потрібно ще заповнити Додаткову інформаційну форму на додачу до 

заяви для вступу до школи для того, щоб надати деяку додаткову інформацію, яка 

відповідає власним критеріям вступу до цієї школи.  

• Перевірте, чи не вимагають школи, які Ви вказали у розділі 5, заповнення такої Додаткової 

інформаційної форми на вебсайті графства Суррей в онлайн каталозі шкіл або на вебсайті 

школи 

• Заповнену Додаткову інформаційну форму Ви повинні надіслати безпосередньо на 

адресу школи, яку буде вказано у цій формі 

ВАШУ ЗАЯВУ НЕ БУДЕ ОБРОБЛЕНО ПОКИ ВСЮ НЕОБХІДНУ ІНФОРМАЦІЮ НЕ БУДЕ НАДАНО 

Особиста інформаційна політика 

Рада графства Суррей («Рада») поважає Ваші права та надає зусиль по захисту Ваших 

особистих даних, стосунків з Радою та будь-яких інших даних, які отримала Рада ('Ваші 

дані'). Відповідно до Акту з захисту даних від 2018 року (Data Protection Act 2018) та 

Загальним регулюванням захиста даних (General Data Protection Regulation (GDPR)), Рада 

буде використовувати ваші дані лише за призначенням, для обробки Вашої заяви про вступ 

до школи: 

(a) Розглядати Ваші запити та направляти їх до відповідних департаментів, (b) виконувати 

свої установлені законом зобов’язання, та (c) запобігати та виявляти шахрайство. Рада 

може надати ваші дані (лише необхідний мінімум і згідно з законодавством) для 

внутрішнього використання Радою та іншими службами (в тому числі школами, іншими 

органами, які здійснюють прийом до шкіл, іншими радами, центральними департаментами 

уряду, правоохоронними органами, статутними та судовими органами, підрядниками, які 

оброблюють інформацію від їх імені та медичними радниками). На додачу, Рада може 

звернутися за інформацією до поточної або попередньої школи Вашої дитини (якщо ця 

школа знаходиться на території Сполученого Королівства) для того, щоб обговорити 

причини для переходу до іншої школи та знайти можливість вирішити труднощі, внаслідок 

яких Ви бажаєте перейти до іншої школи. Рада має право використовувати та розкривати 

інформацію, без надання особливих даних для проведення досліджень та планування 

стратегії розвитку департаментів. Ви можете знайти детальну інформацію про використання 

ваших даних в цьому розділі на нашому вебсайті.  

https://www.surreycc.gov.uk/schools-and-learning/schools/directory
https://www.surreycc.gov.uk/schools-and-learning/schools/directory
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