АНКЕТА A
БУДЬ ЛАСКА, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЮ ФОРМУ, ЩОБ ПОДАТИ
ЗАЯВКУ НА МІСЦЕ В ШКОЛІ, ЯКЩО ВИ ПЕРЕЇЖДЖАЄТЕ В
ПІВНІЧНИЙ ТАЙНСАЙД АБО ПЕРЕМІЩУЄТЕСЬ В МЕЖАХ
ПІВНІЧНОГО ТАЙНСАЙДУ

Заява на вступ до школи
після початку навчального року
Ця форма повинна бути заповнена жителями Північного Тайнсайда при запиті місця в школі після початку
навчального семестру у вересні і для груп, не першого року навчання у школі..
Будь ласка, заповніть окрему форму для кожного з ваших дітей.
Будь ласка заповніть всі пункти розділу А і підпишіть декларацію на останній сторінці
Розділ B повинен бути заповнений нинішнім куратором (класним керівником) вашої дитини

Розділ А, має бути заповнений батьком / опікуном
Я хочу подати заяву на вступ моєї дитини до першої, початкової, середньої або старшої школи.
1. Бажана школа:
•
•

•
•

У полі нижче, будь ласка, введіть (в порядку переваги) назви до 3 шкіл, які ви б розглянули.
Ви можете додати школи за межами Північного Тайнсайда. Якщо так, будь ласка, вкажіть, до якої
місцевої влади належить школа.
Рекомендується вказати кілька шкіл і та причини своїх уподобань нижче.
Якщо ваша улюблена школа або академія перебуває під піклуванням або має спонсора, вас можуть
попросити надати докази щодо підтвердження вашої заяви.

1. Перша перевага
назва школи

Назва органу місцевого
самоврядування

2. Друга перевага
назва школи

Назва органу місцевого
самоврядування

3. Третя перевага
назва школи

Назва органу місцевого
самоврядування

2. Вкажіть, будь ласка, коли ви бажаєте, щоб ваша дитина приступила до навчання _____________________________
3. Будь ласка, вкажіть причину вашої заяви

Ви переїхали в Північний Тайнсайд
Ви переїхали в межах Північного Тайнсайду
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4. Інформація про учня
Прізвище дитини:
Дитина – ім'я та по батькові:
Дата народження:

Домашня адреса батьків:

Стать

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

................................................................................

Поштовий індекс :

Контактний номер телефону в денний час: .....................................................................................................................
Електронна пошта:

.......................................................................................................................................

Будь ласка, вкажіть ваші родинні відносини з дитиною, позначивши одне з наступного:
Мати

батько

вітчим

Назва поточної або попередньої школи дитини:

опікун

соціальний
працівник

інше

……………………………………………………………………………

Яка рідна мова вашої дитини?.......................................................................
Чи перебуває дитина під опікою місцевої влади?

Так

Ні

Якщо так, будь ласка, вкажіть назву місцевої влади: ..............................................................................................................
Будь ласка, вкажіть ім'я соціального працівника: ..................................................................................................................
Чи перебувала дитина раніше під опікою , але відразу після того, як вона перебувала під опікою, чи був він або вона предметом
усиновлення, наказу про захист або спеціального наказу про опіку?
Так

Hi

Якщо ви поставите галочку «Так», ваша заява має бути підкріплена документальним підтвердженням, тобто
свідоцтвом про усиновлення
Чи потребує ваша дитина спеціальної освіти або необхідність в охороні здоров'я та догляду в
Так
процесі навчання?

Hi

Чи отримує ваша дитина додаткову підтримку в школі; Якщо так, будь ласка, детально опишіть нижче, яка підтримка (це може
бути підтримка у навчанні, поведінці або потреба
Так
Hi
в здоров'ї)

Чи отримуєте ви або ваша дитина будь-яку підтримку, наприклад, від соціального працівника; працівника служби
підтримки сім'ї або медичного працівника; Будь ласка, вкажіть деталі нижче:

Чи була ваша дитина назавжди виключена з будь-якої школи? Так

Hi

Чи є у цієї дитини брати і сестри шкільного віку? (див. примітки для визначення брата і сестри (sibling)

Якщо так, будь ласка, вкажіть імена братів і
сестер:................................................................................
Назва школи, в якій навчаються брати і
сестри:...............................................................................

Якщо так, будь ласка, надайте більш детальну інформацію нижче

Так

Hi
Дата народження:

.......................

:

5. Будь ласка, вкажіть назву, адресу та дату відвідування будь-яких шкіл, які раніше

відвідувала дитина, на яку ви подаєте заяву (починаючи з останньої)
Назва школи/дитячого садка

Адреса/місцева влада

Дати навчання

Будь ласка, вкажіть всі попередні адреси, де проживала дитина та
відповідні дати
6.

Адреси

дати (від - до)

місцеві органи влади

Ім'я особи, яка заповнює цю форму (БУДЬ ЛАСКА, ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ)_______________________
Дата заповнення цієї форми ______________________________________
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Розділ B - повинен бути заповнений поточною школою

Розділ B повинен бути заповнений директором (класним керівником) поточної або
попередньої школи вашої дитини

(Зверніть увагу, якщо ваша заява не заповнена і не підписана директором
школи вона буде відхилена)
Дата отримання форми заяви від
батьків/опікунів

1: Додаткова підтримка
Будь ласка, поставте позначку у відповідному полі нижче. Для будь-яких позначених полів, будь
ласка, надайте копії звітів або відповідних коментарів:
Підтримка

Будь ласка, відзначте
відповідні поля
Поточний

Pupil Premium
SEN Підтримка (K)
SEMH втручання
EAL
EHA
Команда підтримки
школи
TRAX
Silverdale outreach
Освіта
Психологи
CAHMS
Locality Команда
Мова і
комунікаційна команда
Команда з дислексії
Мовлення і мова
Harbour (Domestic
Abuse support/refuge)
ACORNS (Вітчизняний
підтримка зловживань)
PROPS (речовина
зловживання
підтримкою)
Наставник
Інше. Будь ласка, надайте
деталі:

Історичн
ий

Примітки

Інформація щодо фахівців, які в даний час працюють з учнем / сім'єю:
Місце розташування

Ім'я

2: Відвідування

Контактні дані

школи:

Минулий навчальний рік %

Поточний навчальний рік %

В даний час учень відвідує школу

Так

Hi

Чи було зафіксовано невідвідування через EAPS

Так (Дата)

Hi

Додаткові примітки:

3: Чи був учень залучений до Команди підтримки школи Північного Тайнсайда?
Так (дата і причина залучення)
Hi
Чи мав учень раніше дуальну освіту в Moorbridge PRU або Silverdale AR?
Так
Hi

4: Досягнення і прогрес
Предмети

Кваліфікаційно
екзаменаційна
комісія

Поточні
досягнення

Предмети

Кваліфікаційно
екзаменаційна
комісія

Поточні
досягнення

Будь ласка, оцініть вашу поточну академічну успішність:
Відмінно

Добре

Справедливо

Різноманітно

Обмежно

Якщо прогрес не є хорошим, будь ласка, вкажіть причини:

Перевірка знань з читання
оцінки з датою

Перевірка знань з математики
оцінки з датою

Досягнення KS2 - будь ласка, обведіть /підкресліть:
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KS2 SATS до 2015 року (будь ласка, обведіть)
P Шкала
Написання P Шкала
Математика P Шкала
Наука
P Шкала

1
1
1
1

Читання

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

KS1 SATs 2016 далі

Читання

P Шкала

Основи

Зростаючий розвиток

Написання

ранній розвиток

EXS

Робота в напрямку

P Шкала

Основи

Зростаючий розвиток

ранній розвиток

EXS

Робота в напрямку

Більша глибина

Математика

P Шкала

Основи

Зростаючий розвиток

Наука

ранній розвиток

EXS

Робота в напрямку

EXS

не вивчалась

ТІЛЬКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ – досягнення KS1
KS1 SATs up to 2015:
P Шкала
Написання P Шкала
Математика P Шкала
Наука
P Шкала
Читання

1
1
1
1

2c
2c
2c
2c

2b
2b
2b
2b

2a
2a
2a
2a

3
3
3
3

KS1 SATs 2016 onwards:

Читання

P Шкала

Основи

Глибокі знання / високий бал

EXS
Написання

P Шкала

Основи

P Шкала

EXS

Наука

не вивчалась

Робота в напрямку

Глибокі знання / високий бал

EXS
Математика

Робота в напрямку

Основи

Робота в напрямку

Глибокі знання / високий бал
EXS

5: Винятки
•

Скільки зафіксовано пропущених занять за останні 2 академічних роки:
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•

Загальна кількість днів, пропущених у школі: в
поточному році:____________
в попередньому році:___________

•

Будь ласка, надайте детальну інформацію про винятки для пропусків:____________________________

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

• Чи загрожує студенту постійне виключення? ТАК / НІ (будь ласка, обведіть)
• Будь-яка інша інформація, яка була б корисна для приймаючої школи? ТАК / НІ - Якщо так, будь ласка, залиште
коментар:

6:

Коментарі директора школи

Ім'я директора:
Підпис директора:
Дата:

Декларація - заповнюється батьком / опікуном

Декларація:
Подаючи цю форму заяви, я даю дозвіл команді доступу збирати та зберігати інформацію про мене з метою обробки
моєї заявки на навчання в школі. Я розумію, що Команда Access та школи, які є їхнім власним органом
самоврядування, можуть перевіряти надану мною інформацію з іншою інформацією, яку має Рада Північного
Тайнсайду, щоб переконатися, що інформація, яку я надав, правильна та точна. Я також розумію, що якщо я надав
неправдиву або неточну інформацію, будь-яке запропоноване місце в школі буде відкликано. North Tyneside є
контролером даних для цілей Закону про захист даних 1998 року.
.

Повне ім'я батька (будь ласка, друкованими): .............................................................
Підпис:

..........................................................

Дата:

Будь ласка, поверніть цю заяву до:
North Tyneside Council,
Access Team,
3rd Floor left,
Quadrant East,
Silverlink North,
Cobalt Business Park,
North Tyneside,
NE27 0BY

Або електронною поштою school.admissions@northtyneside.gov.uk
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