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Regulamin Przyjęć na rok 2022/23 

 

Podstawowe wartości, którymi kieruje się St Augustine’s. 

Zgonie z naukami Jezusa, wiara, nadzieja i miłość inspirują nas we wszystkim co robimy. 

Zmierzamy do osiągania najwyższego standardu nauki i dążymy do rozwoju mądrości. W ten 

sposób zdolności, które każda osoba posiada są doceniane. 

 

TŁO 

ZAŁOŻONA ABY SŁUŻYĆ DIECEZJI CLIFTON. St Augustine’s jest Akademią Katolicką 

założoną przez Diecezję Clifton, aby służyć wiernym – Patrz Uwaga 1. 

OPUBLIKOWANA LICZBA PRZYJĘĆ (PAN) (PUBLISHED ADMISSION NUMBER – PAN). 

PAN dla kals 7 na rok 2022/23 wynosi 160. W sprawie innego rocznika proszę skontakotwać 

się z Sekretariatem Przyjęć (Admissions Secretary). W sprawie klas maturalnych (Sixth Form) 

proszę odnieść się do Regulaminu Przyjęć do Klas Maturalnych (Sixth Form Admissions Policy) 

na stronie internetowej szkoły. 

PRZYJĘCIA POZA NORMALNĄ GRUPĄ WIEKOWĄ. Podanie o przyjęcie poza normalną 

grupą wiekową będzie rozpatrzone i oparte, zgodnie z potrzebą, na poradzie specjalistów i 

innych właściwych profesjonalistów. Osoba ubiegająca się o takie przyjęcie powinna 

skontaktować się z Sekretariatem Przyjęć St Augustine’s (St Augustine’s Admissions Secretary) 

z dużym wyprzedzeniem przed ostateczną datą na złożenie standardowego formularza 

(Common Application form). Jeżeli podanie zostanie formalnie przyjęte, pozostałe zasady 

przyjęć będą zastosowane, włącznie z kryteriami nadsubskrypcji. 

 

PROCES SKŁADANIA APLIKACJI 

ZASADNICZY PROCES APLIKACYJNY. Na podstawie uzgodnionych zasad, wszyscy 
rodzice/opiekunowie muszą złożyć podanie do szkół na standardowym formularzu (Common 
Application form) w swoim urzędzie lokalnym. Znaczy to, że podanie o miejsce dla wszystkich dzieci 
powinno być złożone na formularzu danego urzędu lokalnego (Local Authority application form). Aby 
podanie było rozpatrzone w pierwszej turze aplikacji, Common Application Form powinno być oddane 
do północy, 31 października 2021r. Dla osób mieszkających w obrębie urzędu lokalnego Wiltshire, 
podania mogą być złożone online od 1 września 2021r. na www.wiltshire.gov.uk 

FORMULARZ DODATKOWYCH INFORMACJI (SUPPLEMENTARY INFORMATION FORM (SIF)). 
Rodziców/opiekunów, którzy chcieliby aby ich podanie było rozpatrzone przez St Augustine’s College, 
prosimy o wypełnienie Formularza Dodatkowych Informacji. Formularz ten można uzyskać na stronie 
internetowej Collegeu lub w sekretariacie szkoły. Jego celem jest uzyskanie informacji odnośnych 
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kryteriów nadsubskrypcji, wytłumaczonych w niniejszych zasadach. Aby rozpatrzyć informacje w 
pierwszej turze aplikacji, formularz włącznie z kopiami dokumentów (poniższe uwagi 6, 7 i 8), powinien 
być złożony bezpośrednio w szkole do 18 grudnia 2021r. Governors - Członkowie Zarządu Collegeu, 
mają prawo poprosić o wgląd w oryginały złożonych dokumentów.  

PROCES APLIKACJI W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO. Podanie o przyjęcie w trakcie trwania roku 

szkolnego powinno być wypełnione na formularzu w/s zmiany szkoły (Application to Transfer Between 

Schools Form), który można uzyskać na stronie internetowej Wiltshire Council www.wiltshire.gov.uk, i 
wysłane do urzędu Wiltshire Council. Aplikanci o przyjęcie w trakcie roku szkolnego powinni 
jednocześnie również złożyć w Collegeu Formularz Dodatkowych Informacji oraz kopie dokumentów, 
wytłumaczone powyżej. Governors (Członkowie Zarządu Szkoły) rozpatrzą podanie i zaoferują miejsce 
o ile będzie wolne. Jeżeli szkoła otrzyma większą ilość podań aniżeli miejsc, kryteria nadsubskrypcji 
(wymienione poniżej) będą zastosowane. 

ZARZĄD SZKOŁY. Członkowie Zarządu Collegeu są odpowiedzialni za przyjęcia do szkoły i 
przyjmują dzieci niezależnie od ich umiejętności lub wcześniejszych osiągnięć w nauce. Członkowie 
Zarządu kierują się protokółem sprawiedliwego dostępu do nauki urzędu lokalnego Wiltshire 
(Wiltshire Local Authority Fair Access protocol). 
 
Zarząd rozpatrzy każde wypełnione podanie. Podania złożone z opóźnieniem będą rozpatrzone 
zgodnie z koordynowanymi  zasadami przyjęć urzędu lokalnego miejsca zamieszkania dziecka 
(Local Authority Coordinated Admissions Scheme). 
 
Jeżeli szkoła otrzyma większą ilość podań aniżeli posiada miejsc, Zarząd dokona rankingu aplikacji 
zgodnie z kryteriami nadsubskrypcji, wyjaśnionymi poniżej, i poda Urzędowi Lokalnemu Wiltshire 
listę aplikacji z rankingiem według tych kryteriów. Oferty miejsc będą podane 1 marca 2022r. przez 
urząd lokalny miejsca zamieszkania dziecka w imieniu Zarządu Szkoły. 
 
ODWOŁANIA. Rodzice oraz/lub opiekunowie mogą odwołać się od decyzji do Niezależnej Grupy 
Apelacyjnej (Independent Appeal Panel). Szczegóły i wymagania tego procesu oraz terminy można 
uzyskać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie Collegeu. 

  

PLANY EDUKACYJNE, ZDROWIA I OPIEKI (EDUCATION, HEALTH AND CARE PLANS (EHCP)). 
Urząd lokalny miejsca zamieszkania rodziny zajmuje się zasadami przyjęć dzieci z planem EHCP. 
Urząd ten jest odpowiedzialny za sporządzenie tego typu planu. Urząd lokalny skonsultuje się z 
rodzicami i Zarządem Szkoły jeżeli St Augustine’s Catholic College jest wybraną szkołą. Jeżeli College 
jest wymieniony na planie EHCP dziecko zostanie przyjęte zanim zasady nadsubskrypcji będą 
zastosowane do innych dzieci. 

 

KRYTERIA NADSUBSKRYPCJI 

KATEGORIA1 – Dzieci Katolickie – patrz Uwaga 6 

Ranking aplikacji będzie dokonany w następującej kolejności: 

1.1 Dzieci katolickie podlegające opiece (Looked After Children – LAC) – Uwaga 2 

1.2 Dzieci katolickie w obrębie rejonu St Augustine’s Catholic College w dniu składania podania 
(Uwaga 1) i ze szkół podstawowych związanych z St Augustine’s Catholic College (Uwaga 3). 

1.3 Dzieci katolickie w obrębie rejonu St Augustine’s Catholic College w dniu składania podania 
(Uwaga 1), które mają siostrę lub brata w Collegeu (Uwaga 4). 

1.4 Dzieci katolickie w obrębie rejonu St Augustine’s Catholic College w dniu składania podania - 
Uwaga 1. 

1.5 Dzieci katolickie ze szkół podstawowych związanych z St Augustine’s Catholic College - Uwaga 3. 

1.6 Dzieci katolickie, które mają siostrę lub brata w Collegeu – Uwaga 4. 
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1.7 Wszystkie inne dzieci katolickie. 

 

KATEGORIA 2 – Dzieci nie katolickie podlegające opiece (Looked After Children (LAC)) – Uwaga 
2 

KATEGORIA 3 – Dzieci, które są katechumenami – Uwaga 8   

KATEGORIA 4 – Społeczność Collegeu – Dzieci, które mają rodzica/opiekuna, który jest 
pracownikiem Collegeu, zgodnie z Uwagą 5. 

KATEGORIA 5 – Dzieci chrześcijańskie – Uwaga 7 

Ranking aplikacji będzie dokonany w następującej kolejności: 

5.1 Dzieci chrześcijańskie ze szkół podstawowych związanych z St Augustine’s Catholic College - 
Uwaga 3. 

5.2 Dzieci chrześcijańskie, które mają siostrę lub brata w Collegeu – Uwaga 4. 

5.3 Wszystkie inne dzieci chrześcijańskie.  

KATEGORIA 6 – Wszystkie inne dzieci. Dzieci, które nie zaliczają się do żadnej z poprzednich 
kategorii.  

 

INNE OKOLICZNOŚCI 

PORÓD MNOGI. Jeżeli jedno z dzieci z porodu mnogiego kwalifikuje się do otrzymania miejsca, 
pozostałe dzieci również otrzymają miejsce, nawet jeżeli College przekroczy opublikowany limit przyjęć 
(Published Admissions Number). Dotyczy to również rodzeństw, które nie są z porodu mnogiego ale 
ubiegają się o miejsce do tego samego rocznika. 

PRZYPADKI JEDNAKOWE. Pierwszeństwo w przypadku nadsubskrypcji jest determinowane na 
podstawie generatora sekwencji losowych (np. https://www.random.org/sequences/) nadzorowanego 
przez osobę niezależną. Jeżeli jedno z dzieci porodu mnogiego jest wylosowane, pozostałe rodzeństwo 
powinno również być automatycznie wylosowane. To również dotyczy rodzeństw, które nie są z porodu 
mnogiego, ubiegających się o miejsce do tego samego rocznika. 

LISTA REZERWOWA. Odrzuceni aplikanci do klasy 7 są automatycznie umieszczeni na liście 
rezerwowej - oczekujących. Aplikanci do innych klas powinni poinformować szkołę jeżeli chcieliby być 
umieszczeni na liście rezerwowej do danej klasy. Lista rezerwowa będzie aktualna do 20 lipca 2023r. 
Do tej daty, miejsca, które się zwolnią będą wypełnione z listy rezerwowej zgodnie z wyżej podanymi 
kryteriami nadsubskrypcji. Każdorazowo po dodaniu dziecka do tej listy, dokonany będzie ranking 
zgodnie z powyższymi kryteriami nadsubskrypcji, więc miejsce dziecka na liście może uledz zmianie. 
Aby miejsce dla dziecka było rozpatrzone na kolejny rok (2023/24) należy złożyć nowe podanie do 
urzędu lokalnego (Local Authority). 

UWAGI: 

Uwaga 1 - Rejony przydzielone do St Augustine’s Catholic College  

Szkoła St Augustine’s Catholic College była założona, aby służyć następującym parafiom katolickim: 

• St Anthony of Padua (Melksham); 
• St Catharine (Frome); 
• St Edmund (Calne); 
• St George (Warminster); 
• The Immaculate Conception (Devizes); 
• St John the Baptist (Trowbridge) including St Bernadette (Westbury) 

https://www.random.org/sequences/
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• St Thomas More (Bradford on Avon) 
 

Mapę parafii w rejonach przydzielonych do St Augustine’s College można uzyskać do wglądu na stronie 

internetowej szkoły www.st-augustines.wilts.sch.uk pod hasłem Admissions, lub w sekretariacie szkoły; 

można także poprosić o wydruk. 
 

Uwaga 2 – Dzieci podlegające opiece (Looked After Children – LAC) 
 

Dziecko podlegające opiece (LAC) to dziecko, (a) które jest pod opieką urzędu lokalnego lub, (b) 

któremu urząd lokalny zapewnia zakwaterowanie w ramach swojej funkcji usług socjalnych - w 

momencie składania podania. Dziecko, które było dzieckiem uprzednio podlegającym opiece 

(Previously Looked After) to dziecko, które natychmiast po okresie podlegania opiece, otrzymało: 

zorganizowaną opiekę lub zarządzenie o zamieszkaniu, adopcję prawną lub specjalne ustanowienie 

opiekuna (Special Guardianship Order). 
Termin LAC użyty powyżej w kryteriach nadsubskrypcji dotyczy zarówno dzieci podlegających opiece 

jak i dzieci uprzednio podlegających opiece. 

 

Uwaga 3 – Podlegające szkoły  

 

Według ustaleń Diecezji Clifton, następujące katolickie szkoły podstawowe podlegają St Augustine’s 

Catholic College: 

 

• St Edmund’s (Calne) 
• St George’s (Warminster) 
• St John’s (Trowbridge) 
• St Joseph’s (Devizes) 
• St Louis (Frome) 
• St Patrick’s (Corsham) 

 

 

Uwaga 4 – Brat lub siostra 

 

Definiujemy braci lub siostry jako dzieci które: 
• mają tego samego, jednego naturalnego rodzica lub macochę/ojczyma, lub są prawnie 

zaadoptowane przez tego samego przybranego rodzica ORAZ 
• mieszkają pod tym samym adresem przez przynajmniej 50% czasu ORAZ 
„w Collegeu” znaczy, że jedno z dzieci jest w jednej z klas 7-12 w momencie składania podania o 

przyjęcie do St Augustine’s. 

 

Uwaga 5 – Pracownicy Collegeu 

 

Pracownikiem Collegeu jest osoba, która jest zatrudniona przez i pracuje w Collegeu przez co 

najmniej dwa lata w momencie składania podania o przyjęcie do St Augustine’s, lub osoba którą 

zrekrutowano do wypełnienia posady potrzebnej w szkole i jest to osoba posiadająca specyficzne 

umiejętności potrzebne szkole.   
 

Uwaga 6 – Dzieci katolickie 

 

Dziećmi katolickimi są dzieci, które zostały ochrzczone w kościele katolickim lub w kościele, który jest 

w komunii ze Stolicą Apostolską w Rzymie, lub dzieci, które zostały przyjęte do Kościoła katolickiego 

będąc ochrzczone w innym kościele  chrześcijańskim. Aby być uznanym jako katolik, College musi 

otrzymać dowód chrztu lub dowód przyjęcia do Kościoła katolickiego. Należy to złożyć do 18 grudnia 

2021r., aby być rozpatrzonym w pierwszej turze przyznawania miejsc. Zgodnie z niniejszymi 

ustaleniami określenie „katolik” także uwzględnia dziecko podlegające opiece w rodzinie, w której 

przynajmniej jeden z rodziców jest uznany jako katolik. Rodzic, który jest katolikiem i chciałby aby 
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dzicko podlegające opiece zostało przyjęte w ramach kategorii 1.1, musi złożyć dowód potwierdzający, 

że jest rodzicem ochrzczonym w kościele katolickim lub, że został przyjęty przez Kościół katolicki.  
Aplikanci są również proszeni o wypełnienie i złożenie w Collegeu, Formularza Dodatkowych Informacji 

(Suplementary Information Form). 
 

Uwaga 7 - Dzieci chrześcijańskie 

Mówiąc o dzieciach chrześcijańskich, mamy na myśli członków uznanego kościoła chrześcijańskiego, 

innego aniżeli te wymienione w Uwadze 6. Uznanym kościołem chrześcijańskim będzie zazwyczaj 

kościół, który przynależy do: Kościoły Wielkiej Brytanii Razem (Churches Together in Britain - strona 

www.cte.org.uk), Cytun, Stowarzyszenie Ewangelickie (the Evangelical Alliance), Braterstwo 

Niezależnych Kościołów Ewangelickich (the Fellowship of Independent Evangelical Churches) lub  

Vineyard Churches in the UK and Ireland (Kościoły Vineyard w Wielkiej Brytanii i Irlandii). Aby rozpatrzyć 

dziecko według Kategorii 5, aplikanci muszą załączyć kopię dowodu przynależności w formie: 

i) listu na papierze firmowym kościoła, potwierdzającego przynależność do danego wyznania 

chrześcijańskiego, podpisanego, z datą, przez odpowiedniego duchownego; lub 

ii) świadectwa chrztu wydanego przez kościół. 

Aby być rozpatrzonym w pierwszej turze przydzielania miejsc, powyższe poświadczenie należy złożyć 

w Collegeu do 18 grudnia 2021r. 

Aplikanci są również proszeni o złożenie w Collegeu Formularza Dodatkowych Informacji 

(Suplementary Information Form). 

Uwaga 8 – Dzieci - katechumeni. 

„Katechumen”, to członek katechumeny Kościoła katolickiego. Dowodem tego zazwyczaj jest 

świadectwo przyjęcia do grona katechumenów. Aby być rozpatrzonym w pierwszej turze przydzielania 

miejsc, poświadczenie powinno być złożone w Collegeu do 18 grudnia 2021r. 

Aplikanci są również proszeni o złożenie w Collegeu Formularza Dodatkowych Informacji 

(Suplementary Information Form). 
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