Посібник для батьків та опікунів щодо
подання заяв до школи
Служба підтримки освіти Tulsa

Поради щодо зарахування дитини до школи
Батьки та вихователі повинні зв'язатися з обраною школою або школами. Заява на отримання місця в школі
може бути подана батьком або опікуном в будь-який час протягом навчального року, однак заява на отримання
місця в молодших класах і першому класі повинна бути подана в терміни, встановлені школою в правилах
прийому/зарахування. Дуже важливо подати заяву своєчасно і до закінчення крайнього терміну.
●

Завжди подавайте письмову заяву до школи на отримання місця в школі. Адресуйте лист із заявою за
адресою: секретар, керуючий рада, назва школи та адреса школи. Якщо в школі є форма заяви,
подавайте заяву за цією формою.

●

Не забудьте поставити дату на листі.

●

Збережіть копію листа-заяви. Якщо вас попросять заповнити форму заяви, попросіть зробити копію цієї
форми і збережіть копію заповненої форми Заяви та інших документів, які вам необхідно надати.
Наприклад: свідоцтво про народження, оцінка рівня освіти, шкільний звіт або будь-які інші медичні
документи.

●

У листі із заявою попросіть надати вам копію правил прийому в школу. Якщо у вашої дитини особливі
освітні потреби, попросіть копію шкільної політики щодо особливих освітніх потреб.

●

Розділ 19 Закону Про освіту та соціальне забезпечення (2000) говорить, що школа може відмовити
дитині в прийомі тільки відповідно до опублікованої школою політикою прийому.

●

Розділ 19 Закону Про освіту та соціальне забезпечення (2000) накладає юридичне зобов'язання на
керівну раду школи відповісти "письмово" та "не пізніше 21 дня" після отримання заяви про прийом,
вказавши, чи була дитина прийнята або зарахована до школи.

●

Якщо керівна рада відмовляється зарахувати дитину до школи, батьки мають законне право оскаржити
це рішення відповідно до розділу 29 Закону Про освіту 1998 року. Для отримання додаткової інформації
див. http://www.education.ie/en/Parents/Services/Appeal-against Permanent-ExclusionSuspension-orRefusal-to-Enrol/.

●

Якщо в школі вам сказали, що ваша дитина знаходиться в аркуші очікування, ви повинні запитати
школу, де він / вона знаходиться в аркуші очікування і як вас будуть інформувати про будь-які зміни в
положенні вашої дитини в списку.

Якщо, незважаючи на ваші зусилля, ваша дитина залишається без місця в школі, вам слід звернутися в службу
соціального забезпечення освіти за порадою і підтримкою.
Зв'яжіться з вашим місцевим співробітником з питань освіти та соціального забезпечення:
Регіон 1:
Корк, Керрі, Лімерік, Клер, Тіпперері

ewsregion1@tusla.ie

021 242 8611

Регіон 2:
Південний округ Дублін, Кілдер, Віклоу, Уотерфорд, Карлоу,
Кілкенні, Вексфорд

ewsregion2@tusla.ie

01 525 2166

ewsregion3@tusla.ie

01 771 8815

ewsregion4@tusla.ie

091 385 302

ewsregion5@tusla.ie

042 941 9017

Регіон 3:
Дублін Сіті, Клондалкін, Лукан
Регіон 4:
Голуей, Майо, Слайго, Лейтрим, Роскоммон, Лонгфорд,
Оффали, Лауа, Уэстмит, Донегол
Регіон 5:
Фінгал, Лаут, Міт, Каван, Монаган

