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Informācija vecākiem un aprūpētājiem
Šis buklets ir izveidots, lai sniegtu vecākiem un aprūpētājiem svarīgāko informāciju par
Marejas izglītības sistēmu un sīkāku informāciju par īpašiem normatīvo aktu nosacījumiem,
kas var attiekties uz bērna dzīvi skolā.
Tekstā, kur tiek lietots vārds „vecāks” vai vecāki”, tas attiecas uz ikvienu personu, kurai ir
jāpilda vecāku pienākumi (1995. gada Likums par bērniem (Skotija) 1.(3) punkts) vai kura
aprūpē ir bērns vai nepilngadīga persona.
Šī bukleta informācija tiek atjaunota ik gadu, un tā ir pareiza bukleta izdošanas brīdī (2020.
gada 14. decembris), bet gada laikā var rasties izmaiņas, piemēram, var palielināties
maksa par bērna ēdināšanu skolā vai var tikt ieviesti jauni normatīvo aktu nosacījumi, kas
liek mums mainīt mūsu politiku vai kārtību.
Jūs varat ar mums sazināties, ja jums rodas kādi jautājumi:
Education, Communites & Organisational Development
Moray Council
Council Office
High Street
Elgin
IV30 1BX
Tālrunis:
01343 563374
e-pasts:
education@moray.gov.uk
Mājas lapa: www.moray.gov.uk

Lai iegūtu informāciju citā formātā, valodā vai vēlaties to iegūt detalizētāk, palūdziet angliski
runājošam draugam vai radiniekam sazināties ar mums, izmantojot sekojošu
kontaktinformāciju:
Tālrunis: 01343 563319
e-pasts:
equalopportunities@moray.gov.uk
Rakstiet uz:
Project Officer (Equal Opportunities)
Chief Executive’s Office, Moray Council, High Street, Elgin, IV30 1BX
如要索取其他的版式、各種語文的翻譯本，或需要更詳細的資訊，請叫一位會說英語的朋友
或親屬與我們聯繫：
電話： 01343 563319
電郵：equalopportunities@moray.gov.uk
信件郵寄地址： 計劃主任(平等機會)
Project Officer (Equal Opportunities)
Chief Executive’s Office, Moray Council, High Street, Elgin, IV30 1BX
Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać informacje w innym formacie, języku lub dodatkowe
informacje, mówiący po angielsku znajomy lub członek rodziny może do nas:
Zadzwonić na numer: 01343 563319
Wysłać mail: equalopportunities@moray.gov.uk
Adres korespondencyjny:
Project Officer (Equal Opportunities)
(Urzędnik ds. Jednakowego
Traktowania Mniejszości Narodowych)
Chief Executive’s Office, Moray Council, High Street, Elgin, IV30 1BX
Para outros formatos, idiomas ou para obter mais informaēões, peēa para um amigo ou
parente que fale a lķngua inglesa entrar em contato conosco:
Telefone: 01343 563319
Email: equalopportunities@moray.gov.uk
Endereēo:
Project Officer (Equal Opportunities)
Chief Executive’s Office, Moray Council, High Street, Elgin, IV30 1BX
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1. IEVADS
 Izglītība redzējums par un mērķi
MŪSU REDZĒJUMS
Ambīcijas kopīgai izcilības sasniegšanai

MĒRĶI


Nodrošināt, ka cilvēku rezultāti ir mūsu darbības pamatā



Nodrošināt efektīvu sadarbību



Atbalstīt, nodrošināt iespējas un iedrošināt cilvēkus, to ģimenes un vietējās
kopienas, lai tās sasniegtu to, kas tām ir svarīgs



Aktīvi veicināt agrīnu iejaukšanos



Nodrošināt pieejamus, konsekventus, objektīvus un augstas kvalitātes
pakalpojumus



Efektīvi izmantot mūsu resursus un atbilstoši, un prasmīgi izmantot mūsu
iespējas



Izmantojot efektīvu saziņu, iesaistīt visus, ar ko mēs sadarbojamies



Veicināt vienlīdzību



Atklāti un pilnīgi dalīties ar mūsu informāciju un to izmantot



Radīt kultūru, kurai raksturīga sevis novērtēšana un pastāvīga pilnveidošana

 Izglītības nodaļas vadības komanda
Izglītības vadītāja
Izglītības resursu un kopienu vadītājs

VIVIENNE CROSS
JOANNA SHIRRIFFS
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1. IEVADS
 Izglītības nodrošināšana Marejā
Izglītības nodaļa ir atbildīga par pirmsskolas izglītību, sākumskolas izglītību, vidējo izglītību
un papildu atbalsta vajadzībām (ieskaitot izglītības psiholoģiju).
Marejā atrodas 54 skolas, no kurām 8 vidusskolas un 46 pamatskolas (22 saskaņā ar
pirmsskolas iestādēm).
2020. gada septembrī bija:



5,171 vidusskolēnu;
6,943 pamatskolas skolēnu;

Visās skolās ir kopīgā apmācība (skolu apmeklē abu dzimumu skolēni).
Ir trīs Romas katoļu pamatskolas (konfesionālas). Tās ir sekojošas: Sv. Pētera Romas
katoļu pamatskola (St Peter’s RC Primary School) Bukijā, Sv.Silvestra Romas katoļu
pamatskola Elginā un Sv. Tomasa Romas katoļu pamatskola Keitā. Ir svarīgi atzīmēt, ka
izglītības iestāde nenodrošina visu Marejas teritoriju. Vecākiem jāsazinās tieši ar skolu, lai
apspriestu bērna iespēju tikt uzņemtam/uzņemtai skolā, kas varētu ietvert nepieciešamību
iesniegt pieprasījumu uzņemšanai skolā.
Izglītības politika nosaka, ka ir jāsniedz laba, pamatīga un moderna izglītība, kas iespēju
robežās atbilst atsevišķu bērnu vajadzībām un ietver metodes, kas izstrādātas, balstoties
uz vadlīnijām, ko sniedz valsts aģentūras. Vienlaicīgi Izglītības nodaļa ir izstrādājusi savas
pieejas, pamatojoties uz izglītības pētījumu izvērtējumu un jo īpaši uz Marejas vajadzībām.
Skolu direktoru pienākums ir paziņot vecākiem par šiem modernās attīstības virzieniem, jo
kopš laika, kad vecāki paši mācījās skolā, daudzas pieejas ir mainījušās. Vecāki tiek
rosināti atbalstīt iniciatīvas, kuras skola velta, lai iesaistītu un informētu viņus par
atbilstošajiem jautājumiem.
Visu Marejas skolu kontaktinformācija ir sniegta šī bukleta 12. nodaļā. Katra skola sagatavo
skolas rokasgrāmatu, kurā ir informācija par skolu, un tā ik gadu tiek atjaunota. To
iespējams pieprasīt no skolas Direktora/Direktores. 1993. gada Izglītības noteikumi
(Informācijas sniegšanas skolām) (Skotija) pieprasa, lai visas skolas (izņemot bērnudārzus)
savās skolu rokasgrāmatas, kas ir pieejamas no katra gada 15. decembra, ietvertu
sekojošu informāciju:



politika par papildu atbalsta vajadzībām;
politika par garīgo, morālo, sociālo un kultūras vērtību attīstīšanu.

Skolu pārbaužu ziņojumi ir pieejami katrā skolā un vietējās sabiedriskajās bibliotēkās, vai
Viņas Majestātes Izglītības inspekcijas mājas lapā www.hmie.gov.uk. Citas noderīgas
mājas lapas ir www.scottishschoolsonline.gov.uk un www.parentzonescotland.gov.uk.
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1. IEVADS
 Iekļaušanas politika
Tiek uzskatīts, ka bērniem un jauniešiem ir vajadzība pēc papildu atbalsta, ja, salīdzinot ar
citiem viņa vai viņas vecuma bērniem, viņiem ir nozīmīgas grūtības mācībās vai invaliditāte,
kas viņiem liedz vai traucē izmantot izglītības aprīkojumu, kas ir paredzēts bērniem viņu
vecumā. Izglītības bērniem ar papildu atbalsta vajadzībām mērķis ir tāds pats kā visiem
bērniem, un tai ir jābūt atbilstošai viņu vecumam, prasmēm un spējām.
Izglītības nodaļai ir iekļaušanas politika, un nodaļa seko valstiskajām vadlīnijām par
obligātajiem pienākumiem saistībā ar iekļaušanu. 2000. gada Skotijas skolu standartos ir
„vispārējā prezumpcija”, kas nozīmē, ka ir prasība, lai visiem bērniem izglītība tiktu sniegta
vispārīgajās skolās, ja vien nav attiecināmi īpaši izņēmumi. Šādi izņēmumi var būt tikai ļoti
retos gadījumos. Tomēr administrēšanas iestāde turpina ņemt vērā vecāku viedokli, par to,
izvietojot skolēnus ar apguves grūtībām/invaliditāti. Daudzās skolās ir papildu telpas un
resursi, lai atbalstītu šos skolēnus.

 Agrīnā vecuma izglītība un bērnu aprūpe (pirmsskolas
izglītība)
Skotijas valdība finansē pirmsskolas izglītības un bērnu aprūpes vietas 3 un 4 gadus
veciem bērniem. Apmaksāta nepilna laika vieta pašlaik piedāvā līdz 600 stundām
pirmsskolas izglītības un bērnu aprūpes laika. Šis laiks palielināsies līdz 1140 stundām
gadā pilotprojekta ietvaros Marejas apgabalā, sākot no 2018. gada augusta, un visā
reģionā – sākot no 2021. gada.
Bērniem no 2 gadu vecuma var būt tiesības uz apmaksātu pirmsskolas izglītības un bērnu
aprūpes vietu, ja viņu vecāks/aprūpētājs saņem kādu no zemāk minētajiem pabalstiem: ieņēmumu pabalsts (Income Support)
 darba meklētāja pabalsts, balstoties uz ienākumiem (Income Based Jobseeker’s
Allowance)
 jebkurš ienākumu elements, kas saistīts ar nodarbinātības un atbalsta pabalstu
(Employment and Support Allowance)
 darba nespējas vai smagas invaliditātes pabalsts (Incapacity or Severe Disablement
Allowance)
 valsts pensijas kredīts (State Pension Credit)
 ar nodokļiem neapliekamā summa par bērniem (Child Tax Credit), ne ar nodokļiem
neapliekamā summa strādājošajam (Working Tax Credit) un jūsu ikgadējie ienākumi
nepārsniedz £16,105 (pēc nodokļu administrēšanas iestādes Inland Revenue
vērtējuma)
 ar nodokļiem neapliekamā summā par bērniem un ar nodokļiem neapliekamā summa
par darba ienākumiem nepārsniedz noteikto līmeni, lai jūs saņemtu maksimālu ar
nodokļiem neapliekamu summu strādājošajiem (šobrīd Apvienotās Karalistes valdība šo
summu noteikusi £7,330 apmērā)
 pabalsts saskaņā ar 1999. gada Imigrācijas un patvēruma likuma (Immigration and
Asylum Act 1999) VI daļu
 Universālais kredīts (Universal Credit) (ja jūsu ienākumi ir zem £610 mēnesī)
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1. IEVADS
Apmaksāta pirmsskolas izglītība un bērnu aprūpe ir pieejama arī 2 gadus veciem bērniem,
kuri ir vai jebkurā brīdī kopš savas 2. dzimšanas dienas ir bijuši:
 Valsts aprūpes dienestu uzraudzībā (looked after)
 Radinieku aprūpē saskaņā ar radinieku aprūpes rīkojumu (kinship care order)
 Par kuriem ir izdots aizbildnības rīkojums (guardianship order)
Pirmsskolas izglītība un bērnu aprūpe nav obligāta saskaņā ar likumu, un vecāku ziņā ir
izvēlēties, vai viņi vēlas to nodrošināt saviem bērniem. Šo pakalpojumu reģistrēto sniedzēju
sarakstu var saņemt no Izglītības. Pieejamo nodarbību daudzums ir atšķirīgs pie dažādiem
pakalpojumu sniedzējiem, un tas var mainīties līdz ar paredzēto nodarbību stundu
palielināšanu.

2. SKOLAS IZVĒLE
 Skolu aptvertās teritorijas
Izglītības nodaļai ir izstrādāta zonēšanas politika visām skolām. Visas skolas apkalpo
vietējās aptveršanas zonas, kuras nosaka Bērnu un jauniešu dienesta komiteja.
Likumdošanā šīs aptveršanas zonas tiek apzīmētas kā ieskicētās zonas (delineated areas).
Informācija par skolas aptverto teritoriju ir pieejama katrā skolā un no Izglītības nodaļas.
Vecākiem ir tiesības iesniegt pieprasījumu Izglītības dienestā, lai viņu bērns tiktu uzņemts
skolā, kuru viņi izvēlējušies.
Visu Marejas skolu kontaktinformācija ir sniegta šī bukleta 12. nodaļā. Katra skola sagatavo
skolas rokasgrāmatu, kurā ir informācija par skolu, un tā ik gadu tiek atjaunota. To
iespējams pieprasīt no skolas Direktora/Direktores.

 Bērna reģistrēšana izglītības saņemšanai
Bērna “reģistrēšana” izglītības iegūšanai ir vispārējs pienākums, kas jums jāveic –
reģistrēšana ļauj Izglītības pārvaldei iegūt informāciju par kopējo bērnu skaitu un par to, kur
viņi dzīvo. Savukārt, bērna “pieteikšana” skolā notiek pēc jūsu izvēles, kad jūs nolemjat, kā
un kur jūsu bērns mācīsies.
Izglītības saņemšanai visiem bērniem ir jābūt reģistrētiem vietējā aptveršanas zonas skolā,
kad viņi pārceļas uz Mareju vai kad bērnam ir jāsāk apmeklēt 1. klase (Primary1). Visu
Marejas skolu kontaktinformācija ir sniegta šī bukleta 12. nodaļā.
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2. SKOLAS IZVĒLE
Bērnu, kuriem jāuzsāk skolas gaitas (Primary 1) 2021. gada augustā, reģistrācija notiek
nedēļā, kas sākas ar 2021. gada 11. janvāri. Sludinājums tiks izvietots vietējā presē, un
apkārtnē tiks izvietoti plakāti ar uzaicinājumu vecākiem reģistrēt savus bērnus 1. klasei
vietējā skolā, kas atbilst viņu teritorijas zonējumam. Vecākiem, reģistrējot bērnu skolā, līdzi
jāņem bērna dzimšanas apliecība, kā arī dzīvesvietas pierādījums (t.i. pašvaldības nodokļu
vēstule vai komunālo pakalpojumu rēķins). Vienlaicīgi ar bērna reģistrēšanu vecāki var arī
iesniegt pieteikumu bērna uzņemšanai kādā citā skolā pēc viņu izvēles (skat. 3. nodaļu –
"Pieprasījumi par uzņemšanu skolā"). Ja vecāki vēlas pieteikt bērnu kādā Romas katoļu
skolā, tad uz reģistrēšanos viņiem ir jāpaņem līdzi arī bērna kristību apliecība.
Parasti bērns uzsāk iet 1. klasē (Primary1) 2021. gada augustā, ja bērna piektā dzimšanas
diena ir laika posmā no 2021. gada 1. marta līdz 2022. gada 28. februārim.
Ja bērna piektā dzimšanas diena ir laika posmā no 2021. gada 18. augusta (dienu pēc
skolas gada sākuma) līdz 2022. gada 28. februārim, vecāki var izvēlēties uzsākt apmeklēt
1.klasi nākamā gada augustā, kad bērnam būs pieci ar pusi gadi. Tā pazīstama kā „vēlā
uzņemšana” (deferring entry). Visiem vecākiem, kas pieprasa vēlo uzņemšanu, tas
jāapspriež ar savu tagadējo pirmsskolas centru un viņu iespējamo pamatskolu.
Ja bērns ir vecāks par četriem ar pusi gadiem, vecāki var iesniegt pieprasījumu "ātrai
uzņemšanai" izglītības iestādē. Ātrās uzņemšanas novērtēšanas komanda izvērtēs bērnu
un sniegs ieteikumus, vai skolas izglītība ir bērnam piemērota. Pieprasījumi jāiesniedz,
nosūtot vēstuli uz sekojošu adresi:
Education, Communities & Organisational Development
Moray Council, Council Office, High Street, ELGIN, IV30 1BX
Tālrunis 01343 563374, e-pasts Education@moray.gov.uk

 Bērna uzņemšana skolā
Reģistrācijas brīdī vietējās aptvertās teritorijas skolā vairumā gadījumā
Direktoram/Direktorei būtu jāspēj bērnu uzņemt. Tomēr dažādas skolās var būt grūtības to
izdarīt, un tās iespējams atrisināt, iesniedzot pieprasījumu par bērna uzņemšanu skolā.
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3. PIEPRASĪJUMI BĒRNA UZŅEMŠANAI SKOLĀ
 Iesnieguma sagatavošana
Visiem vecākiem ir tiesības, nesniedzot paskaidrojumus, iesniegt pieprasījumu Izglītības
dienestā, lai viņu bērns tiktu uzņemts skolā, kuru viņi izvēlējušies. Šīs tiesības var tikt
izmantotas jebkurā laikā, arī tad, ja tā nav pirmā uzņemšanas reize skolā. Šī tiesības sauc
par „uzņemšanas pieprasījumu” („placing request”). Reģistrācijas brīdī vecākiem ir iespēja
iesniegt uzņemšanas pieprasījumu.
Uzņemšanas pieprasījuma veidlapas pirmajai uzņemšanai pamatskolā 2021. gada augustā
(1. klasē) ir jāiesniedz līdz 2021. gada 15. martam. Lēmums par uzņemšanas pieprasījumu
tiks pieņemts līdz 2021. gada 30. aprīlim. Izglītības nodaļai ir 2 mēneši, lai pieņemtu
lēmumus par jebkurā laikā iesniegtu uzņemšanas pieprasījumu. Visi pieprasījumi, kas veikti
2021. gada 16. martā vai pēc tam, tiks izskatīti, kad visi pieprasījumi, kas iesniegti pirms
2021. gada 15. marta, tiks izskatīti, un par tiem tiks informēti to iesniedzēji.
Izglītības nodaļai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām lēmums par uzņemšanas
pieprasījumu vecākiem jāsniedz rakstiskā formā. Ja uzņemšanas pieprasījums tiek
noraidīts, vecāki rakstiski tiks informēti par iemesliem, kādēļ šis lēmums ir pieņemts, un par
to, kā viņi var iesniegt apelāciju šim lēmumam.

 Prioritātes politika vietu piešķiršanā
Vietas Marejas domes skolās tiks piedāvātas skolēniem sekojošajā kārtībā un saskaņā ar
šeit aprakstītajām prioritātēm, izņemot gadījumus, kad Marejas dome pieņem lēmumu
īstenot pagaidu risinājumus, atceļot šo kārtību, kas var notikt kādu konkrētu iemeslu dēļ un
tikai uz noteiktu laiku (piemēram, pagaidu kārtība pirms kādas jaunas skolas atvēršanas).
Visi lēmumi par prioritāti tiks pieņemti, ievērojot visus uzņemšanas pieprasījumus uz
lēmuma pieņemšanas brīdi.
1. posms
Vietas tiks piedāvātas skolēniem, kas dzīvo noteiktajā skolas mikrorajonā. Tiek uzskatīts,
ka skolēns dzīvo noteiktajā skolas mikrorajonā, ja viņa dzīvesvieta ir noteiktajās
mikrorajona robežās un ja bērns tur arī reāli fiziski dzīvo vai ir paredzams, ka viņš tur dzīvos
ne vēlāk kā astoņas nedēļas pēc uzņemšanas pieprasījuma iesniegšanas. Ja šādu skolēnu
skaits pārsniedz pieejamo vietu skaitu, tad vietas tiks piedāvātas noteiktajā prioritātes
kārtībā saskaņā ar zemāk sniegto sarakstu.
2. posms
Ja pēc tam, kad visiem skolas mikrorajonā dzīvojošajiem skolēniem ir piedāvātas vietas
skolā, vēl ir pāri palikušas brīvas vietas skolā (vai skolas daļā), tad šīs vietas tiks
piedāvātas skolēniem no citiem mikrorajoniem, par kuriem ir iesniegts pieteikums
attiecīgajā skolā. Ja citu mikrorajonu skolēnu skaits pārsniedz pieejamo vietu skaitu
atbilstoši skolas funkcionālajai ietilpībai, tad vietas tiks piedāvātas noteiktajā kārtībā
saskaņā ar zemāk sniegto sarakstu.
Prioritātes kārtība
Kad nepieciešams, augstāk minētajā 1. vai 2. posmā, vietas tiks piedāvātas skolēniem šādā
kārtībā:
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1. Ja skolēna konkrētās vajadzības var tikt nodrošinātas tieši šajā skolā. Prioritāte tiks
piešķirta tiem, kuriem ir nopietnas un kompleksas īpašas vajadzības un kuriem ir
nepieciešams izmantot papildu nodrošinājumu, kā to ar savu lēmumu nosaka Izglītības
vadītāja vai viņa nozīmētais darbinieks. Starp šādiem skolēniem prioritāte tiks piešķirta
tiem, kuri dzīvo ASG skolu mikrorajonos. Pašlaik sekojošās pamatskolas piedāvā
papildu nodrošinājumu: Aberlour, Applegrove, Greenwards, Hythehill, Keith Primary,
Lhanbryde, Millbank un Seafield.
2. Romas katoļu skolu gadījumos prioritāte uzņemšanai tiks piešķirta skolēniem, kuri var
pierādīt saistību ar Romas katoļu baznīcu, uzrādot kristību apliecību.
3. Ja attiecīgā skolēna brālis, māsa vai kāds cits bērns no šī skolēna ģimenes jau mācās
pamatskolas 1. - 6. klasē (vai vidusskolas 1. - 5. klasē). Ja ir vairāki šādi uzņemšanas
pieprasījumi, tad ņems vērā to, kurā klasē mācās tas skolēns, kas jau ir uzņemts skolā,
prioritāti piešķirot tad, ja jau esošais skolēns ir tuvāks uzņemamajam skolēnam pēc
vecuma. Ja ģimenē dzīvojošais bērns nav uzņemamā skolēna brālis vai māsa, tad ir
nepieciešami pierādījumi, ka šie bērni patiešām dzīvo kopā.
4. Ja skolēns ir apmeklējis asociēto pamatskolu (attiecas tikai uz uzņemšanas
pieprasījumiem pirmajai vidusskolas klasei).
5. Ja skolēna mājas ir tuvāk attiecīgajai skolai nekā viņa mikrorajona skolai (attiecas tikai
uz pieprasījumiem no citiem mikrorajoniem).
6. Ja kāds konkrēts mācību kurss ir pieejams attiecīgajā skolā, bet nav pieejams skolēna
mikrorajona skolā (attiecas tikai uz pieprasījumiem vidusskolai).
7. Ja skolēns dzīvo Marejas domes rajonā (attiecas tikai uz uzņemšanas pieprasījumiem).
8. Ja nav iespējams diferenciēt skolēnu tiesības uz uzņemšanu, pamatojoties uz augstāk
izklāstītajiem kritērijiem 1-7, tad vietas visās skolās tiks piedāvātas atkarībā no attāluma
no skolēnu parastās dzīvesvietas līdz skolai, priekšroku dodot tiem bērniem, kas dzīvo
vistuvāk skolai, attālumu mērot taisnā līnijā no skolas līdz mājām.
Ir jāatzīmē, ka – attiecībā uz augstāk minēto 2. posmu – kāda Marejas domes bērnudārza
apmeklēšana pie jebkuras skolas nedod šim bērnam nekādu priekšrocību uzņemšanai tās
pašas skolas 1. klasē.
3. posms
Ja vietas ir piedāvātas visiem skolēniem, uz kuriem attiecas augstāk izklāstītās prioritātes,
un skolā vēl ir palikušas brīvas vietas, bet pieprasījumu skaits no mikrorajona skolēniem vai
no citu mikrorajonu skolēniem pārsniedz vietu skaitu skolā, tad atlikušās vietas tiks
piedāvātas, veicot izlozi starp visiem atlikušajiem mikrorajona skolēniem vai atlikušajiem
skolēniem, par kuriem ir iesniegti uzņemšanas pieprasījumi.
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 Atteikuma iemesli
1980. gada Likums par izglītību (Skotija) ar grozījumiem nosaka, ka Izglītības
administrēšanas iestāde var atteikt pieprasījumu par izvietošanu jebkurā no sekojošiem
gadījumiem:
(a) ja bērna uzņemšana skolā:
i.

radītu nepieciešamību, lai administrēšanas iestāde pieņemtu papildu skolotāju;

ii.

radītu ievērojamu izmaksu pieaugumu skolas pielāgošanai vai telpu
paplašināšanai vai izmaiņām;

iii.

lai arī neviena no augstākminētajām lietām neapstiprinās, bet rezultātā tiek
pārsniegta skolas kapacitāte attiecībā uz skolēnu skaitu;

iv.

rastos nopietni zaudējumi bērna izglītības turpināšanā;

v.

rastos nozīmīga pasliktināšanās skolas kārtībā un disciplīnā;

vi.

rastos nopietna pasliktināšanās varbūtība skolēnu, kas apmeklē skolu, izglītības
iegūšanas labsajūtā;

vii.

nākotnē radītu nepieciešamību izveidot papildu klasi vai papildu skolotāja vizītes
bērna izglītošanai pamatskolā;

viii.

liegtu bērnam, kas semestra laikā pārceļas uz skolas ietverto teritoriju, iegūt vietu
viņa vietējā skolā – administrēšanas iestādei ir tiesības rezervēt saprātīgu vietu
skaitu, lai izpildītu šīs vajadzības;

(b) ja izglītības, kas parasti tiek sniegta norādītajā skolā, nav piemērota bērna vecumam,
prasmēm un spējām;
(c) ja izglītības administrēšanas iestāde jau pieprasījusi bērnam pārtraukt viņa/viņas
apmeklējumu norādītajā skolā.
Rezervētās vietas – Vēl viens iemesls uzņemšanas pieprasījuma atteikumam var būt
gadījumā, ja kāda ārpus skolas mikrorajona dzīvojoša bērna uzņemšana skolā neļautu
pārvaldei saglabāt rezervētās vietas skolā. “Rezervētās vietas” nozīmē tādu vietu skaitu
(kas nedrīkst pārsniegt tādu vietu skaitu vai, ja tā ir noteikts, tādu vietu procentuālo
daudzumu skolā vai kādā skolas klašu grupā, kāds ir paredzēts noteikumos), kāds, pēc
izglītības pārvaldes domām, ir pamatoti nepieciešams, lai uzņemtu skolā skolēnus, kuri, kā
tas paredzams, sāks dzīvot skolas mikrorajona robežās laikā no uzņemšanas pieprasījuma
izskatīšanas laika līdz nākamā gada augustam; un dažāds vietu skaits vai arī, ja tā ir
noteikts, dažādi vietu procentuālie daudzumi var būt paredzēti saskaņā ar šiem
noteikumiem dažādiem gadījumiem vai apstākļiem.
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Uzņemšanas pieprasījumi skolēniem ar papildu atbalsta vajadzībām
Uz uzņemšanas pieprasījumiem skolēniem ar papildu atbalsta vajadzībām attiecas 2004.
gada (Skotijas) Izglītības likums (papildu atbalsts mācībām). 2010. gada Prakses kodeksa
bērnu mācību atbalstam (ko publicējusi Skotijas valdība nolūkā sniegt papildu skaidrojumus
minētajam likumam) 4. nodaļā ir detalizēti aprakstīti tie dažādie apstākļi, kas jāņem vērā,
izskatot uzņemšanas pieprasījumus.
Ja vecāks bērnam ar papildu atbalsta vajadzībām iesniedz uzņemšanas pieprasījumu kādā
skolā Marejas reģionā, tad šis pieprasījums tiks apmierināts, ja vien nepastāv acīmredzami
atteikuma iemesli, kas paredzēti minētajā 2004. gada likumā. Izglītības pārvaldes
pienākums ir veikt pamatotus pielāgojumus, kas paredzēti skolēniem ar papildu atbalsta
vajadzībām, lai nodrošinātu viņiem iespēju iegūt tādu izglītību, kas ir pēc iespējas tuvāka tai,
kas parasti tiek nodrošināta skolēniem bez īpašām vajadzībām, un lai tiktu novērsti
nozīmīgi šķēršļi izglītības iegūšanai.
Izglītības pārvalde izskatīs katru pieprasījumu atsevišķi. Ja kāds pielāgojums netiek
uzskatīts par pamatotu, tad skolai tas nav jāievieš. Izglītības pārvaldei tad ir jānodrošina, lai
attiecīgajam skolēnam būtu iespēja iegūt izglītību, kas ir pēc iespējas tuvāka tai, ko var
iegūt citi bērni, kuriem tādas vajadzības nav.
Iemesli uzņemšanas pieprasījuma atteikumam ir izklāstīti minētā 2004. gada likuma 2.
pielikuma 3. punktā. Šie atteikuma iemesli ir tie paši, kas minēti 1980. gada (Skotijas)
Izglītības likumā un kas izklāstīti šī dokumenta 7. lapaspusē, papildus paredzot sekojošo
atteikuma iemeslu, kas attiecas uz bērniem ar papildu atbalsta vajadzībām:
ja pastāv visi sekojošie apstākļi, tas ir —
i.
konkrētā skola nav publiskā skola,
ii.
pārvalde spēj nodrošināt bērna papildu atbalsta vajadzības kādā citā, nevis tajā
skolā, kurā iesniegs pieprasījums (neatkarīgi no tā, vai šīs skola ir attiecīgās
pārvaldes pārziņā),
iii. nav saprātīgi nodrošināt bērna papildu atbalsta vajadzības konkrētajā skolā un (ii)
punktā minētajā skolā, ņemot vērā gan nodrošinājuma piemērotību, gan arī
attiecīgās izmaksas (ieskaitot nepieciešamos papildu izdevumus), lai varētu
uzņemt bērnu konkrētajā skolā, un
iv.
pārvalde ir piedāvājusi uzņemt bērnu (ii) punktā minētajā skolā, vai arī
gadījumā, ja konkrētā skola ir speciāla skola, bērna uzņemšana šajā skolā būtu pārkāpums
pret prasību, kas noteikta Likuma par Skotijas skolu standartiem 15. panta (1) daļā.

 Pieprasījuma par uzņemšanu skolā apstrīdēšana
Vecākiem ir tiesības apstrīdēt lēmumus saistībā ar pieprasījumiem par uzņemšanu.
Vecākiem jāpatur prātā, ka:


jūs nevarat apstrīdēt atteikumu izvietot bērnu pirmsskolas izglītības iestādē vai tās
grupā;



apstrīdēšanu ir iespējams veikt tikai vienu reizi gadā par katru jūsu bērnu ;
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apelācija jāiesniedz ne vēlāk kā 28 dienas pēc Izglītības nodaļas vēstules par atteikuma
saņemšanas;

Apelācijas vēstulē ir jānorāda bērna pilnais vārds, skola, kuru vēlaties apmeklēt, un jūsu
iemesli, kādēļ iesniedzat apelāciju par lēmumu. Vēstule jānosūta uz:
Clerk to the School Placing & Exclusions Appeals Committee
Moray Council, Council Office, High Street, ELGIN, IV30 1BX

 Pieprasījums par skolas transporta nodrošināšanu
Ja bērns tiek uzņemts skolā, kas neatrodas viņa vietējā aptveršanas teritorijā, vecāki ir
pilnībā atbildīgi par transporta pasākumiem un to, lai tiktu segtas visas saistītās izmaksas,
izņemot ļoti ierobežotu klasi, kur Izglītības vadītāja ir tiesīgs piešķirt transporta izdevumus.
Transporta izdevumi tiks segti tikai tādos gadījumos, ja Izglītības vadītāja pieņems, ka,
pirmkārt, iemesls, kādēļ vecāki nereģistrē bērnu vietējā aptvertās teritorijas skolā, ir
izglītības vai medicīnas/psiholoģisko iemeslu dēļ, vai saistīts ar drošības apsvērumiem.
Bezmaksas transports tiks sniegs tikai tajā gadījumā, kurā tas var tikt nodrošināts caur
esošajiem transporta pasākumiem.
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4. SKOLAS TRANSPORTS
Bezmaksas skolas transports tiek piedāvāts saskaņā ar esošās likumdošanas normatīvu
prasībām un padomes politiku. Tas nozīmē, ka visi pamatskolas un vidusskolas skolēni,
kas dzīvo vairāk nekā 2 jūdzes no savas skolas, tiks nodrošināti ar bezmaksas transportu,
ja skola atrodas vietējā aptveršanas teritorijā. Izglītības un sociālās aprūpes nodaļa
negarantē transporta „no durvīm līdz durvīm” sniegšanu. Noteiktos gadījumos bērnam var
būt nepieciešamība noiet līdz 2 jūdzēm liels attālums.
Skolēniem, kuri neapmeklē savu vietējo aptvertās teritorijas skolu, netiks sniegta nekāda
finanšu palīdzība, izņemot gadījumus, kad tam piekrīt Izglītības vadītāja. Īpašu grūtību
gadījumos, piemēram, kad ir medicīniskas problēmas vai rodas problēmas ar drošību,
vecākiem jāsazinās Izglītības vadītāja.
Bezmaksas transports var tikt sniegts dažādos veidos, vai kā sezonas biļete autobusam vai
noslēdzot līgumus par transporta pakalpojumiem. Ja sezonālo biļeti būs nepieciešams
aizvietot, par to tiks iekasēta administrēšanas maksa. Noteiktos atsevišķos un izņēmuma
gadījumos finanšu maksājumi tiks sniegti tieši vecākiem, lai tie veiktu savu bērnu
transportēšanu paši, bet tas notiks ierobežoti tajās vietās, kur nebūs iespējams sniegt citas
ierastas transportēšanas metodes.

5. MĀCĪBU GADS UN BRĪVDIENU DATUMI
Skolas semestru un brīvdienu datumi līdz gadam ir pieejami Izglītības nodaļā vai Marejas
padomes mājas lapā www.moray.gov.uk

6. ĒDINĀŠANA SKOLĀ
Marejas pamatskolas skolēnu skolas nodrošina ikdienas uzturu ar trīs dažādiem ēdieniem
pēc izvēles sešu nedēļu ciklā. Marejas vidusskolēnu skolas nodrošina ikdienas uzturu ar
divi dažādiem ēdieniem pēc izvēles četru nedēļu ciklā. Ēdieni tiek analizēti saskaņā ar
Skotijas uzturlīdzekļu standartiem (Scottish Nutrient Standards), un mūsu pavāri tos gatavo
uz vietas un, kad vien iespējams, no svaigām vietējām izejvielām. Visām skolām ir
uzdevums īstenot Skotijas valdības iniciatīvu “Labāks uzturs – labākas sekmes” (Better
Eating Better Learning), nodrošinot, lai līdzsvarotas veselīgas maltītes tiktu pasniegtas ērtā
un mierīgā vidē.
Šobrīd cena par ēdienu skolā ir £2,30 pamatskolās un £2,40 – vidusskolās. Ja Jūsu bērns
mācās 1., 2. vai3. klasē, pamatskolā viņam tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana.
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7. FINANŠU PALĪDZĪBA
 Bezmaksas ēdināšanas skolā un pabalsti apģērbu
iegādei
Jūs varat pieprasīt bezmaksas ēdināšanu un pabalstu apģērba iegādei jūsu bērnam, ja jūs
saņemat sekojošus atvieglojumus:
 ieņēmumu pabalsts (Income Support);
 darba meklētāja pabalsts, balstoties uz ienākumiem (Income Based Jobseeker’s
Allowance);
 jebkurš ienākumu elements, kas saistīts ar nodarbinātības un atbalsta pabalstu
(Employment and Support Allowance);
 ar nodokļiem neapliekamā summa par bērniem (Child Tax Credit), ne ar nodokļiem
neapliekamā summa strādājošajam (Working Tax Credit) un jūsu ikgadējie ienākumi
nepārsniedz £16,105 (pēc nodokļu administrēšanas iestādes Inland Revenue
vērtējuma);
 ar nodokļiem neapliekamā summā par bērniem un ar nodokļiem neapliekamā summa
par darba ienākumiem nepārsniedz noteikto līmeni, lai jūs saņemtu maksimālu ar
nodokļiem neapliekamu summu strādājošajiem (šobrīd Apvienotās Karalistes valdība šo
summu noteikusi £7,330 apmērā);
 Universālais kredīts (Universal Credit) (ja jūsu ienākumi ir zem £610 mēnesī)
Ja jūs esat vecumā no 16 līdz 18 gadiem un jūs pats/pati saņemat kādu no šiem
atvieglojumiem vai pabalstiem, jūs pats/pati varat pieprasīt bezmaksas ēdināšanu skolā.
Jums arī var būt tiesības tās saņemt, ja esat patvēruma meklētājs, kas saņem atbalstu
saskaņā ar 1999. gada Likuma par imigrāciju un patvēruma meklēšanu VI daļu.
Pieteikuma veidlapas var saņemt Marejas domes piekļuves punktos (Moray Council Access
Points). Telefons 01343 563456, e-pasts revenues@moray.gov.uk

 Izglītības uzturēšanas pabalsts (EMA)
Izglītības turpināšanas pabalsti (Education Maintenance Allowances (EMAs)) sniedz
finanšu palīdzību visiem jauniešiem, kuriem uz to ir tiesības, no ģimenēm ar zemiem
ienākumiem un kuri skolā apgūst pilna laika programmu. Studenti, kuri plāno palikt skolā
pēc 16 gadu sasniegšanas, var būt tiesīgi saņemt EMA. EMA veido iknedēļas pabalsts
semestra laikā, un primārais nosacījums maksājuma saņemšanai ir, lai skolēns atbilstu
savam individuāli pielāgotajam apmācības līgumam. Sīkāka informācija par visiem
atbilstības kritērijiem un iesniegumu veidlapas iespējams iegūt vidusskolās.

 Dotācijas skolas ekskursijām
Dotācijas ir pieejamas skolēniem Morejas skolās un ir paredzētas skolas ekskursijām.
Vecākiem jāpiesakās Morejas un Nairnas Izglītības trestā vai Banfšīras Izglītības trestā,
atkarībā no dzīvesvietas. Dotācijas piešķir pēc pārbaudes; to piešķiršanai pašreizējais
mājsaimniecības ienākumu limits ir ne vairāk kā 34 000 mārciņas. Pēdējais pieteikumu
iesniegšanas datums ir katra gada 30. septembris. Pieteikuma veidlapas un plašāka
informācija ir pieejama tiešsaistē adresē www.moray.gov.uk, meklējot trestu, vai zvanot pa
tālruni 01343 563374.
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8. VESELĪBA UN DROŠĪBA
 Skolu drošība
Visas skolas ir aprīkotas ar drošības sistēmām. Pamatskolās ir elektroniski kontrolētas
durvju ienākšanas sistēmas, un vidusskolās ir durvju ienākšanas aizsardzība un ārējie vārti.

 Apdrošināšana
Marejas padomei nav apdrošināšanas, kas automātiski kompensētu skolēnu personiskos
nelaimes vai nāves gadījumus, personiskā īpašuma zudumu vai bojājumus, vai nu tas
notiek skolas robežas vai ārpus tām. Šāda veida apdrošināšana (piemēram, personisks
nelaimes gadījums, dzīvības, personiskā, veselības vai īpašuma apdrošināšana) tiek
uzskatīts par vecāku pienākumu. Tas ir jūsu kā vecāku pienākums nodrošināt, lai jūsu
bērns būtu apdrošināts pret personiskiem nelaimes gadījumiem vai nāvi, ja jums šķiet, ka
tas ir atbilstoši.
Marejas padomei ir trešās personas atbildības apdrošināšana, kas kompensē padomes
prasības no trešajām personām (piemēram, vecāki skolēna vārdā), kuras cietušas no
savainojumiem, slimībām, zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies padomes vai tās
darbinieku nolaidības gadījumā. Tomēr, ja tas nav nevērības gadījums, padome prasības
nepieņem.
Izglītības nodaļai ir pienākums rūpēties par skolēniem, kas ir tās uzraudzībā, skolas darba
laikā, un tādējādi tā ir atbildīga par saprātīgiem soļiem, lai nodrošinātu visu skolēnu drošību.
Tomēr tiek uzskatīts, ka vidusskolēni ir nobriedušāki, un tādēļ tiem ir nepieciešama zemāka
līmeņa uzraudzība.
Var būt nepieciešama uzraudzība sākumskolas vecuma bērniem skolas telpās pirms un
pēc ierastā skolas darba laika, ja viņi ātrāk ierodas vai vēlāk dodas prom saistībā ar oficiālā
skolas transporta grafiku. Šis vispārējais pienākums saglabājas, kad bērni dodas mājās ar
skolas transportu un līdz brīdim, kad bērns izkāpj no autobusa, un no šī brīža iestājas
vecāku atbildība. Šī uzraudzība ir ierasta līgumisko pasākumu daļa ar transporta
pakalpojumu sniedzējiem.
Jūsu uzmanība tiek vērsta uz šo informāciju šajā laikā, lai jūs varētu veikt atbilstošos
pasākumus, kādus uzskatāt par nepieciešamiem. Mēs esam īpaši nobažījušies par to, lai
izvairītos no iespējamām vecāku stresa situācijām, kad viņi par apdrošināšanas
nosacījumiem uzzina tikai pēc negadījuma iestāšanās, lai arī šī iespēja ir ļoti neliela.

 Zāļu lietošanas nodrošināšana skolā
Skolā ir personāls, kuru vispārējais pienākums ir rūpēties par veselību un drošību, bet NHS
Grampian saskaņā ar likumu ir atbildīgs par skolēnu medicīnisko aprūpi. Tomēr Marejas
skolās ir personāls, kam ir sniegta atbilstoša apmācība, lai tas spētu nodrošināt svarīgu
medikamentu lietošanas nodrošināšanu. Skolām sniegts padoms politikas dokumentā „Zāļu
lietošanas nodrošināšanas skolā”, un pieprasījumi iesniedzami tieši Direktoram/Direktorei.
Parasti jūsu bērna zāles tiek iedalītas trīs kategorijās:
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(1) bērni ar īstermiņa saslimšanu, kuri jūtas pietiekoši labi, lai apmeklētu skolu, bet
kuriem ir jāveic ārstēšana. Ja tas ir iespējams, tad vecākiem jācenšas veikt ārstēšanas
ar medikamentiem tikai mājās, piemēram, pirms un pēc skolas un iespējams
pusdienlaikā, ja bērni pusdienas ēd mājās. Ja tas nav iespējams, vecākiem ir
jāapspriežas ar Direktoru/Direktori, vai ir iespējama zāļu lietošanas skolā, un pārrunas
jāveic pirms viņu bērns atgriežas skolā.
(2) bērni, kuriem ir ilgstoša saslimšana (piemēram, tiem, kuriem ir astma, diabēts,
cistiskā fibroze, nopietnas alerģiskas reakcijas), kuriem nepieciešama vai nu regulāra
zāļu lietošana, lai kontrolētu savu stāvokli, un/vai dažkārt ir nepieciešams saņemt
medikamentus pie lēkmēm vai paasinājumiem. Tiks pieliktas visas pūles, lai šādiem
bērniem palīdzētu iegūt no visiem skolas dzīves aspektiem.
Noteiktās situācijas atsevišķiem personāla pārstāvjiem būs jāapgūst speciāla apmācība
par bērna ārstēšanu. Tas ir pilnībā jāapspriež, un vecākiem par to ir jāvienojas ar
Direktoru/Direktori un veselības administrēšanas iestādi. Atkarībā no bērna brieduma,
iespējams, ka visatbilstošākais būtu, lai gados vecākiem bērniem būtu pašiem savi
medikamenti un viņi būtu atbildīgi par to lietošanu. Ir svarīgi, lai vecāki nodrošinātu, ka
skola par to ir informēta. Daudzos gadījumos un īpaši, ja bērnam ir nepieciešams veikt
inhalācijas astmas gadījumā, skolēniem ir jābūt rezerves inhalatoram/rezerves
medikamentiem, kuri atrodas drošā vietā skolā. Tādējādi bērna veselība lieki
nepasliktināsies, ja bērns būs aizmirsis medikamentus vai tie būs beigušies. Šādi
rezerves medikamenti ir jāatjauno ar atbilstošu regularitāti un vismaz reizi gadā.
Visos gadījumos, kad bērnam ir nepieciešams medikamentus lietot skolā, ir svarīgi, lai
tas tiktu apspriests ar skolas personālu. Vecākiem jāsniedz arī precīzi rakstiski
norādījumi par devu lielumu un biežumu (no ārsta vai kā norādījis aptiekārs, kurš zāles
izrakstījis) un parakstītu pilnvaru skolai, lai tā varētu nodrošināt medikamentu lietošanu.
(3) bērni, kuri sūdzas par galvas sāpēm un citām sāpēm un pieprasa pretsāpju
medikamentus. Saskaņā ar politiku, kurai piekritis Vecākais klīniskās medicīnas vadītājs,
skolas var sniegt tikai tos medikamentus, kuru lietošanu rakstiski apstiprinājis ārsts.
Pretsāpju tabletes kā aspirīns un paraceptamols ietilpst šajā kategorijā un tādēļ netiks
dotas pēc skolēnu pieprasījuma.
Izglītības nodaļai ir tiesības nosūtīt visus skolēnus vai jebkuru atsevišķu skolēnu, kas
apmeklē kādu no tās skolām, lai skolēnu izmeklētu Veselības medicīnas darbinieks. Ir
jābūt pieejamām plašām telpām, lai pēc nepieciešamības nodrošinātu, ka skolēniem
bez maksa sniegta bezmaksas medicīniskā ārstēšana un zobārstniecība. Attiecībā uz
psihiatrisko palīdzību Bērnu un ģimenes psihiatrijas vienība nepieņem nosūtījumus,
kurus tieši veikusi Izglītības un sociālās aprūpes nodaļa. Tādēļ palīdzība vienmēr
sniedzama caur nosūtījumu no jūsu ģimenes ārsta.
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 Bērna aizsardzība
Bērnu aizsardzības jautājumos Marejas padome vadās pēc Bērnu aizsardzības partnerības
(Child Protection Partnership) norādījumiem. Sekojoši akti attiecas uz visām Marejas
skolām.
„Tas ir Marejas padomes un visa tā personāla pienākums iespēju robežās nodrošināt, lai
bērns tiktu aizsargāts pret briesmām, kas rodas no vardarbības pret bērniem visās tās
formās. Tās ir sekojošas:
Emocionālā vardarbība
Vardarbība mājās
Pārmērīga alkohola lietošana no vecāku puses
Narkotiku lietošana no vecāku puses
Ģimenes ar neatbilstošu aprūpes līmeni
Vecāku garīgās veselības problēmas
Bērns, kurš sev rada risku
Bērna izmantošana
Fiziskā vardarbība
Emocionālā vardarbība
Nevērība
Citas bažas
Ja skolas personālam par skolēnu rodas bažas, kas liecina par iespējamu vardarbību, tad
šīs bažas tiek paziņotas ieceltajam skolas Bērnu aizsardzības koordinatoram, kas apspriež
šīs bažas ar Sociālā darba nodaļu, lai noteiktu, vai un kādas darbības ir nepieciešams veikt.
Šajos apstākļos pirmās konsultācijas norisināsies ar vecākiem.”

 Fiziskā saskare
Visās Marejas skolās zina, ka ir nepieciešams, lai skolotājiem būtu fiziskas saskare ar
skolēniem. Šajā jautājumā skolotāji vadās pēc Marejas padomes dokumenta „Fiziskās
saskares vadlīnijas”. Šajā dokumentā ir aprakstīta fiziskā saskare trīs līmeņos. Šie līmeņi
un to piemēri sniegti zemāk.


Ikdienas līmenis – skolotājs var turēt bērna roku, lai parādītu, kā jātur zīmulis, vai maza
bērna skolotājs var apskaut bērna plecus, ja kritiens ir radījis sarūgtinājumu.



Krīzes saskare – var tikt izmantota, ja pastāv bailes, ka bērns varētu izdarīt to tādu, lai
savainotu sevi vai citu bērnu. Šāda saskare tiek reģistrēta skolā, un par to tiek informēti
vecāki.



Plānotā saskare – var rasties, ja tiek uzskatīts, ka bērns var radīt briesmas sev vai
citiem. Tas var notikt, jo iepriekš zināms gadījums ir radījis bērnam emocionālas vai
fiziskas grūtības. Plāns, kas nosaka šādu saskari, tiks iepriekš visos gadījumos
apspriests ar vecākiem.
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 Informācijas izpaušana Skotijā
2003. gada Likums par bērnu aizsardzību (Skotija) nosaka, ka tas ir pārkāpums, ja ar bērnu
aprūpi saistītā darbā (apmaksātā vai neapmaksātā) tiek pieņemta persona, kas ir sarakstā
„Personas, kuras nav tiesīgas strādāt ar bērniem”. Vienīgais veids, kā skolas var piekļūt šai
informācijai, ir veikt pārbaudi „Informācijas Izpaušana Skotijā” (Disclosure Scotland PVG).
Uzskatāms, ka ikviens, kas strādā skolā (par samaksu vai bez tās), strādā bērnu aprūpes
amatā, un šī pārbaude nodrošina mūsu skolēnu drošību un aizsargāšanu. Ja vēlaties kļūt
par mūsu skolas brīvprātīgajiem vecākiem, lūdzu, tieši sazinieties ar skolu. Skola jums spēs
sniegt plašāku informāciju par attiecīgajām prasībām šajā jautājumā.

 Kārtība rīcībai ārkārtas gadījumos
Izglītības nodaļa ir ļoti rūpīgi sagatavota kārtībai, kā rīkoties ārkārtas gadījumos.
Direktoram/Direktorei, īpaši lauku rajonos, ir visas tiesības pēc saviem ieskaties slēgt savu
skolu ārkārtas gadījumos, ja skolēniem var draudēt kāds risks. Kad vien iespējams
Direktors/Direktore cenšas sazināties ar vecākiem, lai informētu par šādu lēmumu, bet tas
nevar tikt garantēts. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Direktoram/Direktorei būtu jaunākā informācija
par telefona numuriem, ja rodas kādi ārkārtas gadījumi. Ir jāpieliek visas pūles, lai skolēni
neizietu no mājām bīstamos apstākļos.
Slikti laika apstākļi var radīt nepieciešamību bērniem palikt skolā vai tās tuvumā, un visi
Direktori pieprasīs, lai vecāki/aprūpētāji norādītu radiniekus vai draugus, ar kuriem
sazināties ārkārtas gadījumā, lai viņi varētu pieskatīt viņu bērnus. Katrā skolā ir drošības
kārtība, un visa informācija ir pieejama pie Direktora/Direktores.
Izņemot tiešu zvanu veikšanu uz skolu, ir vēl divi papildu iespējas, lai uzzinātu, vai skola ir
slēgta vai tiek slēgta. Tās ir sekojošas:



Marejas padomes mājas lapa
https://secure.moray.gov.uk/mcalerts/portal/servicestatus.aspx#Schools
vietējās radio stacijās – Moray Firth Radio un Radio Scotland tiks pārraidīti informatīvie
paziņojumi.

 Veselības veicināšanas pasākumi skolās
2007. gada likums par skolām (Veselības veicināšana un uzturs) (Skotija) un Curriculum for
Excellence programma sniedz pamatu, lai ļautu Izglītības un sociālās aprūpes nodaļai
turpināt attīstīt tās pieeju, lai uzlabotu visas skolas populācijas veselību un labsajūtu.
Veselības veicināšanas skolas iniciatīva ietver skolēnus, personālu, vecākus un plašās
sabiedrības pārstāvjus visā skolas pieejā veselības veicināšanā un izglītošanā. Visas
Marejas skolas jau ir akreditētas kā Veselību veicinošas skolas, un tās ir sertificētas
apņemšanās, nodošanās vai izcilības līmenī.
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9. APMEKLĒŠANA UN KAVĒJUMI
1980. gada Likums par izglītību (Skotija) pieprasa, lai vecāki nodrošinātu, lai viņu bērni
saņemtu piemērotu izglītību, sākot no 5 gadu vecuma. Tas parasti tiek nodrošināts caur
skolas apmeklēšanu.
1980. gada Likuma par izglītību (Skotija) 30. pants nosaka, ka vecāku pienākums ir
nodrošināt regulāru apmeklējumu. 7. noteikumi par 1993. gada Izglītības (Skola un
izvietošanas informācija)(Skotija) ar grozījumiem pieprasa, lai katrs bērna skolas kavējums
tiktu reģistrēts skolas reģistrā kā attaisnots vai neattaisnots.
Attaisnota kavējuma nosacījumi














slimība, kuras laikā apmācība nav atļauta;
ārsta vai stomatologa apmeklējums;
tikšanās pirms tiesas vai tiesas sēde;
bērnu lietu sēdes vai aprūpes pārskata apmeklēšana vai kavējumi saistībā ar to, vai
tikšanās ar citu dienestu pārstāvi, piemēram, sociālo darbinieku;
reliģisko normu ievērošana;
smags zaudējums;
ģimenei tuvu cilvēku kāzas vai bēres;
plānots kavējums saistībā ar bērniem čigānu/ceļotāju ģimenēs;
dalība ārpus skolas notiekošajās debatēs, sporta, mūzikas vai teātra pasākumos, kas ir
saskaņoti ar skolu;
skolas vai apkalpojošā transporta problēmu gadījumā sakarā ar sliktiem laika apstākļiem,
tehniskām problēmām u.c. gadījumos;
izņēmuma gadījumi mājas apstākļu dēļ (īstermiņa);
tikai tās ģimeņu brīvdienas, kas saskaņotas ar skolu, tiks ņemtas vērā kā izņēmuma
gadījums;
izslēgšanas laiks.

Neattaisnota kavējuma nosacījumi







vairums ģimenes brīvdienas, izņemot izņēmuma apstākļos;
vecāku attaisnoti kavējumi, kuriem skola nepiekrīt kā apmierinošiem kavējuma
iemesliem;
kavējumi ar nodomu, par kuriem vecāki zina vai nezina;
visi citi neizskaidrotie kavējumi tiks reģistrēti kā neattaisnoti, ja vien pēc tam netiks
sniegts apmierinošs paskaidrojums;
ilgtermiņa ārkārtas mājas aprūpētāja apstākļi, kad ticis sniegts atbalsts;
strīdu laikā, kas attiecas uz skolēna atgriešanos pēc izslēgšanas.

Izglītības nodaļa novēro apmeklējumu, lai nodrošinātu, ka tiek sniegta atbilstoša izglītība un
veselības un drošības apsvērumu dēļ. Ja bērns kāda iemesla dēļ neierodas skolā,
vecākiem nekavējoties ir jāsazinās ar skolu bērna pirmajā kavējuma dienā. Pirmajā
kavēšanās rītā skola tieši sazināsies ar jebkura skolēna, kurš nebūs ieradies un par
kavējumu nebūs paziņots, vecākiem, lai apstiprinātu, kas notiek ar skolēnu. Ja netiks
iesniegts skaidrojums kavējumam, tad šis laika posms tiks reģistrēts kā neattaisnots
kavējums. Vecākiem, kuriem ir problēmas ar bērnu skolas apmeklēšanas nodrošināšanu, ir
jāsazinās ar skolu, tiklīdz šāda problēma rodas.
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10. PAPILDU ATBALSTA VAJADZĪBAS
 Papildu atbalsts mācībās Marejā
Marejas padome ir apņēmusies strādāt kopā ar vecākiem, jauniešiem un bērniem. Ir svarīgi,
lai ikviens justos, ka viņam ir iespēja izteikties tikšanās laikā un lai viņa viedoklis tiktu
pilnībā apspriest kā daļa no lēmumu pieņemšanas procesa.
Kārtība kā, piemēram, sarunas ar Direktoru/Direktori vai Padomdevēju personālu
(vidusskolās) var palīdzētu atrisināt lielāko daļu situāciju. Lai jums turpmāk palīdzētu šajā
jautājumā, jūs varat sazināties ar skolas papildu atbalsta vajadzību koordinatoru.

 Papildu atbalsts mācībās Marejā:
2004. un 2009. gada likumi par kopsavilkuma
informāciju, kas nepieciešams izglītībai (Papildu
atbalsts apguvei)
2004. gada Likums par izglītību (papildu atbalsts apguvei) (Skotija) akcentēja tēmu par
vienlīdzību un noteica, lai administrēšanas iestādes nevis veic vispārējus nosacījumus
vajadzību izpildei, bet gan nosaka adekvātus un efektīvus nosacījumus atsevišķiem
cilvēkiem. Likumā arī rika paplašināta izpratne par papildu vajadzībām, veicināts kopējais
darbs starp dažādām aģentūrām, un lēmumu pieņemšanas procesā tiek sagaidīta lielāka
iesaistīšanās no vecāku, bērnu un jauniešu puses. Tas darīts ar mērķi turpināt nodrošināt,
lai tiek ietverti visi bērni un jaunieši, un viņu vecāki.
2004. gada likums pieprasa administrēšanas iestādes veikt adekvātus un efektīvus
pasākumus, lai bērni un jaunieši varētu iegūt no skolu izglītības. Pieprasītais papildu
atbalsts bija tiesības, pieņemot, ka viņu izglītība bez šaubām tiks sniegta vispārējā kārtībā.
Mūsu skolās mēs izmantojam modeli ar pakāpenisko iejaukšanos, kur atbalsts tiek sniegts
dažādos veidos, lai atbalstītu indivīdu vajadzības. Mūsu novērtēšanas pieeja nodrošina, ka
bērnu un jauniešu vajadzības tiek noteiktas, un tām tiek sniegts atbalsts.
Reizēm starp vecākiem un skolām var rasties nesaskaņas. Lai arī mēs vienmēr ceram, ka
grūtības tiks atrisinātas skolas līmenī, mēs pieņemam, ka vecāki vai jaunieši varētu vēlēties
savām bažām piešķirt formālu raksturu. Lai viņiem šajā jautājumā palīdzētu, mums ir
sūdzību iesniegšanas kārtība, un mēs arī piedāvājam neatkarīgu vidutāju un lēmumu
pieņēmēju. Noteiktos gadījumos arī ir iespējams griezties pie Skotijas Papildu atbalsts
vajadzību tribunāla.
2009. gada Likums par izglītību (Papildu atbalsts apguvei) (Skotija), kas stājās spēkā ar
2010. gada 14. novembri, turpināja paplašināt papildu atbalstu vajadzību definīciju un
sniedza vecākiem tiesības iesniegt pieteikšanas pieprasījumus, lai bērni un jaunieši varētu
apmeklēt skolu blakus esošajās nodaļās. Tika tālāk attīstīts jautājums par bērnu un
jauniešu iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā un nodrošinot, ka tiek stiprināta komunikācija un
informācijas apmaiņa.
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Abi likumi noteica, lai Administrēšanas iestāde publicētu noteiktu informāciju un lai visa šī
informācija tiktu apkopota un būtu pieejama. Šajā
paziņojumā sniegts kopsavilkums, un vecāki un jaunieši var pieprasīt plašāku informāciju
caur citiem informatīvajiem materiāliem, kas pieejami no skolām un Marejas padomes.
Likumā pieprasītā informācija
Administrēšanas iestādes
politika saistībā ar papildu
atbalsta vajadzību sniegšanu
Kā Administrēšanas iestāde
veic adekvātus un efektīvus
pasākumus, lai atbalstītu un
pasākumi, lai tiktu ņemtās vērā
šīs vajadzības un atbalsts
Citas iespējas saskaņā ar
Likumu bērnu un jauniešu ar
īpašām atbalsta vajadzībām
noteikšanā un/vai bērniem un
jauniešiem, kuriem
nepieciešams Koordinētais
atbalsta plāns
Vecāku, bērnu un jauniešu loma
visos pasākumos
Strīdu risināšana

Kopsavilkuma informācija

Informācija par izdevumu
Informatīvais materiāls:
Politika par papildu
atbalsta vajadzību
sniegšanu Marejā
Informatīvais materiāls: Kā
tiek identificēti bērni un
jaunieši ar papildu atbalsta
vajadzībām

Saite
file68834.pdf

file68832.pdf

un
file68831.pdf
Informatīvais materiāls:
Skolēnu ar papildu atbalsta
vajadzībām novērtēšana
un pārvērtēšana
Informatīvais materiāls:
Bērnu un jauniešu ar
īpašām atbalsta
vajadzībām vecāku loma
Informatīvais materiāls:
Starpniecība strīdu
gadījumos un strīdu
risināšana
Informatīvais materiāls:
Papildu atbalsta
vajadzības Marejā:
kopsavilkums

file68835.pdf
file68833.pdf

file68830.pdf

Vairāki informatīvie materiāli ir pieejami vai nu skolā vai internetā:
http://www.moray.gov.uk/moray_standard/page_42567.html
Lai iegūtu sīkāku informāciju un padomu, jūs varat sazināties ar:
Education, Communities & Organisational Development, Moray Council, Council Office,
High Street, Elgin, IV30 1BX
Tālrunis 01343 563374, e-pasts Education@moray.gov.uk
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 Pieejamība
Visām skolām ir pienākums, lai visi mūsu skolēni varētu vienlīdzīgi izmantot skolas
programmu un atbilstoši nepieciešamībai saņemt atbalstu viņu individuālajām vajadzībām.
Tas ietver ne tikai stundu saturu un skološanas stratēģijas, bet arī nelielus pielāgojumus
fiziskajai videi mūsu ēkās, lai tās atbilstu skolēnu ar vājākām fiziskām vai sensorajām
spējām vajadzībām, ieskaitot klašu pārvietošanu uz pirmo stāvu, ja tas ir iespējams. Mums
ir arī jānodrošina, lai vecāki un aprūpētāji, kuriem ir invaliditāte, arī varētu vienlīdzīgā veidā
piekļūt informācijai
par viņu bērniem. Tas ietvers arī, piemēram, vecāku tikšanās vietas maiņu, lai veicinātu
fizisko piekļūšanu, tulka pakalpojumu sniegšanu nedzirdīgiem cilvēkiem, vienošanos par
kontaktēšanos sistēmu caur telefonu, lai vecākiem sniegtu tiešu atgriezenisko saiti.

 Izglītības psiholoģijas dienests
Izglītības psiholoģijas dienests (Educational Psychology Service) ir reģistrētu psihologu
grupa, kas strādā ar vecākiem/aprūpētājiem, skolu darbiniekiem un citiem speciālistiem, lai
palīdzētu bērniem un jauniešiem gūt sekmes mācībās un mazināt šķēršļus izglītības
iegušanā. Starp galvenajiem šī dienesta mērķiem ir veicināt bērnu un jauniešu un viņu
ģimeņu sociālo iekļautību, sociālo un emocionālo labklājību, kā arī celt sekmju līmeni, un
dienesta darbinieku pienākums, saskaņā ar likumdošanu Skotijā, ir konsultēt pašvaldības
par to, kā vislabāk gādāt par tiem bērniem un jauniešiem, kuriem ir papildu atbalsta
vajadzības.
Izglītības psihologiem ir dažādi darbības virzieni, no kuriem galvenie ir: konsultācijas,
novērtēšana, palīdzība, apmācības un pētījumi. Viņi strādā ar bērniem un ģimenēm, skolām
un iestādēm, kā arī pašvaldību/valsts līmenī. Katrs izglītības psihologs Marejā ir saistīts ar
kādu reģiona skolu grupu (Area Schools Group) un ar konkrētām skolām, kā arī ir iesaistīts
pasākumos kopā ar pašvaldībām/citām institūcijām – tādos kā darba grupu pasākumi,
apmācību sagatavošana, projektu izstrāde un pilotprojekti.
Izglītības psihologi tieši strādā ar skolēniem, vecākiem un skolām, veicinot izglītību un
labklājību, un tas parasti notiek, apspriežoties ar citiem speciālistiem un, kad iespējams,
strādājot ar konkrēto jaunieti/ģimeni. Visi izglītības psihologi ir reģistrēti Veselības profesiju
padomē (Health Professions Council) un ievēro Lielbritānijas Psihologu biedrības (British
Psychological Society) Ētikas un uzvedības kodeksu (Code of Ethics and Conduct) (2009).

 Dienests tiem, kam angļu valodā ir svešvaloda (EAL)
Šī dienesta mērķis ir palīdzēt piekļūt vispārējai mācību programmai divas valodas zinošiem
skolēniem un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas Marejas skolās. Tās mērķi ir palīdzēt
skolēniem pilnībā iesaistīties skolas dzīvē un darbā, un plašākā sabiedrībā, strādājot kopā
ar vecākiem. Dienests ņem vērā kultūru un valodu atšķirības, kādas ir divas valodas
zinošiem skolēniem kā pozitīvu ieguldījumu, kas jānovērtē visiem.
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Ja jūs kā ģimene mājās lietojat citu valodu, kas nav angļu valoda, kā jūsu pirmo valodu,
jums tas jāpasaka jūsu Direktoram/Direktorei, kas uzņem jūsu bērnu, lai tiktu noteikts
atbalsta līmenis.

 Agrīnās izglītības dienests (valodu atbalsts) EYES
Šis peripatētiskais (ceļojošais) dienests aptver visu Mareju, un tā darbs ietver bērnus ar
izteiktām apguves un komunikācijas grūtībām. Dienests savā darbā strādā ar bērniem,
kuriem ir dažāda līmeņa autisms un sarežģīti komunikācijas traucējumi.
Dienests Early Years aptver pirmsskolas vecuma bērnus no 3 līdz 5 gadu vecumam,
kuriem ir nozīmīgi apguves un/vai komunikācijas traucējumi. Spēcīgs uzsvars tiek likts uz
vecāku atbalstu, un darbs iever pirmsskolas bērnu mājas vizītes.
Valodas atbalsta dienests ietver bērns sākumskolas sākumā, un tā galvenais uzsvars tiek
likts uz specifiskām valodas un komunikācijas problēmām, nevis vispārējām apguves
grūtībām. Šajā darbā ļoti svarīga vieta ir atbalstam pārejai uz pamatskolu. Tas ir
peripatētisks ekvivalents valodas vienības pasākumiem, kas izveidoti dažās citās
administrēšanas iestādēs.

 Sensorās izglītības dienests
Dzirdes izglītības dienests
Šajā dienestā strādā ceļojošie kurlmēmo bērnu skolotāji un atbalsta darbinieki, kuri tieši
māca un palīdz mācībās kurlmēmiem skolēniem un skolēniem ar dzirdes traucējumiem no
diagnozes uzstādīšanas brīža līdz skolas beigšanai. Mēs cieši sadarbojamies ar vecākiem,
skolotājiem, veselības aizsardzības dienestiem un brīvprātīgām organizācijām, lai
nodrošinātu kurlmēmo skolēnu reālu iekļaušanu viņu skolas dzīvē. Tiek organizētas
apmācības izglītības iestāžu darbiniekiem, kā arī vecākiem, lai palīdzētu viņiem saprast
bērnu dzirdes traucējumus.
Vizuālās izglītības dienests
Šis peripatētiskais (ceļojošais) dienests sniedz atbalstu bērniem ar redzes problēmām viņu
mājās, spēļu grupās, pirmsskolas izglītības iestādē vai skolā. Tā ir funkcionālās redzes
nepārtraukts novērtējums un mācību programmu plānošana un ieviešana. Dienests
īpaši iesaistās kritiskos bērnu izglītības brīžos, piemēram, skolas gaitu uzsākšana, skolas
maiņa un aiziešana no skolas. Apzināšanas apmācības tiek piedāvātas visam atbilstošajam
personālam.
Tiek rīkotas mājas vizītes, sniedzot padomus un informāciju par izglītību bērniem ar redzes
traucējumiem. Darbinieki var pavadīt vecākus uz redzes klīnikām un palīdzēt viņiem ar
padomiem par to, kā iemācīt saviem bērniem svarīgākās iemaņas.
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 Marejas SEBN dienests
Marejas SEBN dienests strādā visā Marejas reģionā un sniedz individuālu atbalstu bērniem
un jauniešiem, risinot viņu sociālās, emocionālās un uzvedības vajadzības (social,
emotional and behavioural needs – SEBN). Pamatskolu un vidusskolu skolēnus uz šo
dienestu nosūta viņu skolas. Pirms izmantot šī dienesta palīdzību, skolu darbinieki īsteno
un dokumentē palīdzības sniegšanas procesu, kas ietver skolas, kopienas un
starpinstitūciju atbalstu.
Galvenie mērķi: Veicināt to bērnu un jauniešu veselību un labklājību, kuriem ir īpašas sociālās,
emocionālās un uzvedības vajadzības (SEBN)
 Veicināt līdzdalību un iespējas izmantot vispārējās mācību iestādes jauniešiem ar SEBN
 Strādāt partnerībā ar skolām, ģimenēm, jauniešiem un attiecīgajām institūcijām,
nodrošinot augstu izglītības kvalitāti atbilstoši bērna vajadzībām
 Sniegt atbalstu, padomus un apmācību iespējas skolu darbiniekiem
Marejas SEBN dienests kopā ar saviem partneriem nodrošina personalizētas alternatīvas
mācību programmas, galveno uzmanību veltot veselībai un labklājībai, un šo programmu
galvenās iezīmes ir šādas:





Galvenā skolotāja un galvenā darbinieka sistēma, nodrošinot skolēniem padomus,
veicinot viņu personīgo un sociālo attīstību un īstenojot holistisku pieeju viņu aprūpei un
labklājības veicināšanai
Atbilstošas procedūras skolēnu labklājības vajadzību novērtēšanai, saskaņā ar kuras
rezultātiem tiek stādīti mērķi veselības un labklājības veicināšanai
Darbs ar partneriem no dažādām institūcijām
Iespējas apgūt akreditētas plašākas izglītības programmas, kas var ietvert noteiktu
mērķu sasniegšanu lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas jomā
Turpmākās dzīves un darba plānošana pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas

11. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
 Vecāku iesaistīšanās (ieskaitot vecāku padomes)
Saskaņā ar 2006. gada Likumu par Skotijas skolām (vecāku iesaistīšanās) visi skolēnu
vecāki automātiski kļūst par Vecāku foruma daļu. Kā Vecāku foruma biedrs jūs varat::








saņemt informāciju par skolu un tās aktivitātēm;
dzirdēt vairāk par to, ko partnerība ar vecākiem nozīmē skolai;
piedalīties lēmumu pieņemšanā par to, kā vecāku pārstāvoša institūcija (vecāku
padome) tiek organizēta un kā tā darbojas;
noteikt jautājumus, pie kuriem jūs vēlaties, lai Vecāku padome strādātu kopā ar skolu;
Vecāku padome jums jautās par jūsu viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar skolu un
tās sniegto izglītību;
strādāt kopā ar personālu;
izbaudīt iespēju iesaistīties skolas dzīvē visos jums iespējamos veidos.
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Vecāku forums izlemj, par Vecāku padomes veidu un sastāvu, kāds būtu vispareizākais
skolai. Tikai skolas bērnu vecāki var būt Vecāku padomes locekļi, lai gan Vecāku padomes
konstitūcija var atļaut arī iesaistīties citiem cilvēkiem. Lai kļūtu par Vecāku padomes
vadītāju, jūsu bērnam ir jāmācās skolā. Direktors/Direktore var sniegt sīkāku informāciju par
Vecāku padomi.

 Likums par rases jautājumiem
Rasu vienlīdzība
Izglītības nodaļai ir vispārīgi un īpaši pienākumi saskaņā ar 1976. gada Likuma par rasu
attiecībām 71(1) pantu. Marejas padome ir pret rasismu. Tā apņēmusies veikt visus
pasākumus, kas ir tās spēkos, lai novērstu diskriminācijas un rasisma gadījumus un
veicinātu vienādas iespējas un labas attiecības starp visām kopienām. Izglītības nodaļa ir
apņēmusies, lai vispārējais gars būtu balstīts uz etniskās dažādības cienīšanu un
godināšanu. Izglītības nodaļa cenšas sagatavot visus skolēnu dzīvošanai daudzkulturālā
sabiedrībā ar dažādām tautībām, un mēs cenšamies veicināt rasu vienlīdzību visās mūsu
darba jomās starp nodaļas lietotājiem, personālu un partneriem sabiedrībā.
Marejas padomei ir Rasu vienlīdzības shēma, un Izglītības nodaļa ir šīs shēmas daļa, un tai
ir noteikta Rasu vienlīdzības politika. Politikas dokumenta eksemplārs ir pieejams apskatei
skolā vai internetā: www.moray.gov.uk/downloads/file43732.pdf
Pilns vadlīniju kopums par rasu vienlīdzību stratēģijām ir pieejams Marejas ietveršanas
datnē – „Rasu vienlīdzība”. Šīs datnes kopijas ir pieejamas skolā vai internetā:
www.moray.gov.uk/moray_standard/page_43019.html
Ja jums ir nepieciešama kopija, lūdzu, sazinieties ar:
Education, Communities & Organisational Development, Moray Council, Council Offices,
High Street, Elgin IV30 1BX
Tālrunis 01343 563374, e-pasts Education@moray.gov.uk
Rasistiski gadījumi
„Rasistiskas gadījums ir gadījums, kuru par rasistisku uzskata cietušai vai jebkura cita
persona."
Marejas padome ir partneris Stratēģijas grupai Grampian rasistisku gadījumu multiaģentūrā.
Visi rasistiskie gadījumi ir jāreģistrē kā rasistiski gadījumi, izmantojot atbilstošu veidlapu.
Vecāki, skolēni vai personāls var lūgt ziņot par gadījumu, izmantojot Rasistisku gadījumu
monitoringa veidlapu, kas pieejama skolā. Vecāki, skolēni un Izglītības pakalpojumu lietotāji
var ziņot par rasistiskiem gadījumiem jebkurai aģentūrai, kas ir iesaistīta Partnerībā.
Vadlīnijas veidlapas izmantošanai un sīkāka informācija par Rasistisku gadījumu stratēģiju
ir pieejamas skolā un izglītības iestādēs.
Marejas padome sniegusi skolām norādījumus, kā iegūt tulku palīdzību, ja tāda
nepieciešama vecākiem vai skolēniem.
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 Invaliditātes diskriminācija
Marejas padomē, Izglītības stratēģijas, lai izvairītos no diskriminācijas sakarā ar skolēna
invaliditāti, ir izstrādātas, vadoties no likumdošanas aktiem, kas ietverti 1995. gada Likumā
par invaliditātes diskrimināciju IV daļā un ar 2001. gada labojumiem. Šajos likumdošanas
aktos ir noteikts, ka tas ir pretlikumīgi diskriminēt bērnus dēļ to invaliditātes.
„Invaliditāte” tiek definēta kā stāvoklis, kas liedz vai padara to par nesaprātīgi grūtu bērnam
vai jaunietim piekļūt:



skolas mācību programmai, piemēram, vai bērniem ar pavājinātu redzi ir pieejamas
grāmatas ar lielākiem burtiem un attēliem.
skolas vide, piemēram, vai bērns, kurš izmanto ratiņkrēslu, var atbilstoši pārvietoties no
vienas skolas vietas uz citu?

Invaliditāte arī tiek definēta kā stāvoklis, kurā skolai ir jāievieš alternatīva komunikācijas
sistēma, piemēram portatīvo elektronisko vibratoru nodrošināšana, lai bērns ar pavājinātu
dzirdi varētu dzirdēt skolas zvanu un/vai ugunsgrēka trauksmes signālu.
Pilns vadlīniju kopums par invaliditātes piekļuves stratēģijām ir pieejams Marejas
ietveršanas datnē – „Piekļuve visiem”. Šīs datnes kopijas ir pieejamas skolā vai internetā:
www.moray.gov.uk/moray_standard/page_43019.html
Ja jums ir nepieciešama kopija, lūdzu, sazinieties ar mums:
Education, Communities & Organisational Development, Moray Council, Council Offices,
High Street, Elgin IV30 1BX
Tālrunis 01343 563374, e-pasts Education@moray.gov.uk
„Rokasgrāmata vecākiem par 1995. gada Likuma par invaliditātes diskrimināciju, kas
grozīts ar 2001. gada Likumu par speciālās izglītības vajadzībām un invaliditāti skolās IV
daļu” var tikt iegūta bez maksas caur Invaliditātes komisijas palīdzības līniju – tālrunis
08457 622633.

 Curriculum for Excellence programma
Iekļaujam mācīšanos dzīvē un dzīvi mācībās.
Curriculum for Excellence programma ieviesta Skotijā visiem vecumā no 3 līdz 18 gadiem,
lai ko viņi arī neapgūtu. Tās mērķis ir paaugstināt standartus, sagatavotu bērnus nākotnei,
par kuri viņi vēl nezina, un rītdienas darba ātri mainīgajā pasaulē.
Curriculum for Excellence programma ļauj profesionāļiem priekšmetus pasniegt radoši,
strādāt kopā visā skolā un kopā ar citām skolām, lai dalītos vislabākajā pieredzē un
attīstītu mācīšanos kopā. Glow ir Skotijas unikālais, pasaulē vadošais tiešsaistes tīkls, kas
atbalstīs šajā lietā tos, kuri mācās un kuri māca, un jau tiek ieviests plāns, lai vecāki visā
valstī varētu izmantot Glow.
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Skolotāji un praktiķi dalīsies informācijā, lai izplānotu bērnu „mācību ceļojumu” no 3 līdz 18
gadu vecumam, palīdzot viņiem izaugt no pirmsskolas izglītības iestādes līdz pamatskolai,
tālāk līdz vidusskolai un ārpus tās. Viņi nodrošinās to, ka bērni turpina strādāt tādā tempā,
ar kuru viņi tiek galā, un stājas pretim izaicinājumiem, kas viņiem ir pa spēkam.
Curriculum for Excellence programma līdzsvaro zināšanu un prasmju nozīmību.
Katram bērnam ir tiesības saņemt plašu un padziļinātu vispārējo izglītību neatkarīgi no tā,
kāds ir to līmenis un spējas. Ikviens skolotājs un praktiķis būs atbildīgs par lasīšanas un
rakstīšanas prasmi un matemātisko domāšanu – valodas un skaitļu prasmēm, kas ļauj
piekļūt citiem priekšmetiem un ir svarīgi ikdienas dzīvē.
Curriculum for Excellence programma attīsta apguves, dzīves un darba iemaņas, lai
palīdzētu jaunajiem cilvēkiem turpināt mācības, droši strādāt un virzīt savu dzīvi uz priekšu.
Tā ļauj reālajai dzīvei ienākt klasē, padarot mācīšanās procesu atbilstošu, un palīdz
jaunajiem cilvēkiem piemērot stundās apgūto savā dzīvē ārpus klases telpām. Tā sasaista
zināšanas no viena priekšmeta ar citu, palīdzot bērniem izprast pasauli un veidot sakarības.
Tā attīsta prasmes, lai bērni varētu izlemt paši par sevi, izdarīt saprātīgus spriedumus,
stāties pretī izaicinājumiem, uzdot jautājumus un atrast risinājumus.
Novērtēšana attīstībai būs jauni veidi, un tas ļaus bērniem sasniegt savu potenciālu.
2012./2013. gadā būs jauni vērtēšanas kritēriji lasīšanas un rakstīšanas prasmēm un
skaitliskajai domāšanai, un jauni vērtēšanas kritēriji valsts eksāmeniem National 4 un 5
2013./2014. gadā. Mūsu augstu vērtētās pārbaudes Access, Highers un Advanced Highers
tiks atjaunotas, lai tajās ņemtu vērā un atbalstītu jaunās apmācības un pasniegšanas
metodes.
Tiks sniegts personisks atbalsts, lai palīdzētu jaunajiem cilvēkiem sasniegt savas
potenciālās iespējas un sasniegt viņu maksimālās iespējas ar papildu atbalstu, ja tāds ir
nepieciešams. Tiks likts jauns uzsvars, lai viss personāls sekotu bērnu veselībai un
labsajūtai, nodrošinot, ka skola ir tā vieta, kur bērns jūtas pasargāts un drošībā.
Un noslēgumā Curriculum for Excellence programma ir vērsta uz to, lai uzlabotu mūsu
bērnu iespējas, izaudzinātu veiksmīgus cilvēkus, kuri mācās, pārliecinātas personības,
efektīvus ieguldījuma sniedzējus un atbildīgus pilsoņus.

 Likums par datu aizsardzību
Informācija par skolēniem un vecākiem/aprūpētājiem tiek uzglabāta drošā datoru sistēmā.
Iegūtā informācija ir pakļauta 2018. gada Likuma par datu aizsardzību nosacījumiem.
Informācija var tikt izmantota apmācības, reģistrācijas, novērtēšanas un citu administratīvo
pienākumu pildīšanai. Informācija tiek sniegta Marejas padomei administratīviem un
statistikas mērķiem. Daļa no informācijas tiek sniegta dažādiem partneriem kā Skills
Development Scotland, Scottish Qualifications Authority un NHS (stomatoloģijas un bērnu
veselības imunizācijas programmām). Informācija tiek sniegta arī Skotijas valdībai
statistikas un izpētes pasākumiem, lai arī atsevišķi bērni netiek identificēti.
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Likums par datu aizsardzību nodrošina, ka informācija tiek iegūta godīgi un likumā
paredzētajā kārtībā, tā ir pareiza un adekvāta, tā nav novecojusi un netiek uzglabāta ilgāk
par nepieciešamo laika periodu, un tā var tikt atklāta tikai saskaņā ar Darbības kodeksu.
Lai iegūtu sīkāku informāciju un padomu, jūs varat sazināties ar:
Education, Communities & Organisational Development, Moray Council, Council Offices,
High Street, Elgin IV30 1BX
Tālrunis 01343 563374, e-pasts Education@moray.gov.uk

 Izglītības datu par skolēniem nodošana
Datus par katru skolēnu apkopo vietējās iestādes un Skotijas valdība. Informāciju par
skolēnu vārdiem un adresēm apkopo skola un izglītības administrēšanas iestāde, bet tā
netiek nodota Skotijas valdībai. Vienīgā adreses daļa, kura tiek nodota, ir jūsu pasta
indekss. Dati tiek glabāti drošībā, un informācija par atsevišķiem skolēniem nevar tikt un
netiks publicēta no Skotijas valdības puses. Informācija tiek izmantota tikai statistikas un
izpētes mērķiem.
Sīkāka informācija
Ja jums ir kādas bažas par ScotXed datu iegūšanu, jūs varat nosūtīt e-pastu Vecākajam
statistikas speciālistam uz sekojošu e-pasta adresi: ScotXed@scotland.gsi.gov.uk vai
rakstīt uz sekojošu pasta adresi:
ScotXed Support Office, Area 2D, Victoria Quay, Leith, EH6 6QQ.

 2002. gada Likums par informācijas brīvību (Skotija)
2002. gada Likuma par informācijas brīvību (Skotija) mērķis ir vairot atvērtību un atbildību
sabiedriskajā sektorā, sniedzot cilvēkiem tiesības piekļūt informācijai, kura ir Skotijas
sabiedrisko institūciju
rīcībā. Likums attiecas uz gandrīz visām sabiedriskajām iestādēm Skotijā, ieskaitot
pašvaldībās, NHS, koledžas, Skotijas parlamentu un Skotijas valdību.
Marejas padome cenšas padarīt sabiedrībai maksimāli šo informāciju pieejamu caur tās
mājas lapu un caur tās Publikāciju shēmu. Ja nevarat atrast to, ko meklējat, jūs varat
sazināties ar jebkuru padomes nodaļu tieši vai aizpildīt tiešsaistes formu. Mājas lapas
adrese ir www.moray.gov.uk
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12. SKOLAS
Marejā ir 54 skolas, no kurām 8 ir vidusskolas un 46 ir pamatskolas. Bērni ar papildu
atbalsta vajadzībām saņem atbalstu vienībās vai bāzēs, kā arī atbalstu apguvei vispārējās
skolās. Katra skola sagatavo rokasgrāmatu, kurā ir plašāka informācija par skolu. Dažos
gadījumos skolām ir arī savas mājas lapas.
Skolas strādā grupu formātā, kur vidusskola ir visa pamatā un pamatskolas tai tiek
piesaistītas. Šī shēma ir pazīstama kā Saistīto skolu grupa (Associated School Group
(ASG)). Marejā ir 8 saistīto skolu grupas:









Buckie ASG
Elgin Academy ASG
Elgin High ASG
Forres ASG
Keith ASG
Lossiemouth ASG
Milne’s ASG
Speyside ASG

BUCKIE ASG
Buckie High School West Cathcart Street, Buckie AB56 1QB
Tālr.: 01542 832605 Fakss: 01542 835758
e-pasts: admin.buckiehigh@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: vidusskola + pastiprinātā nodrošināšana ar papildu atbalsta vajadzībām
Cluny Primary School South Pringle Street, Buckie AB56 1PX
Tālr.: 01542 831417 Fakss: 01542 835863
e-pasts: admin.clunyp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
Cullen Primary School Old Church Road, Cullen AB56 4UZ
Tālr.: 01542 840279 Fakss: 01542 841511
e-pasts: admin.cullenp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola
Findochty Primary School Burnside Street, Findochty AB56 4QW
Tālr.: 01542 832287 Fakss: 01542 835864
e-pasts: admin.findochtyp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola
Millbank Primary School McWilliam Crescent, Buckie AB56 1LU
Tālr.: 01542 831113 Fakss: 01542 831935
e-pasts: admin.millbankp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola + pastiprinātā nodrošināšana ar papildu
atbalsta vajadzībām
Portessie Primary School School Road, Portessie AB56 1TN
Tālr.: 01542 832288 Fakss: 01542 835866
e-pasts: admin.portessiep@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
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Portgordon Primary School Richmond Terrace, Portgordon AB56 5RA
Tālr.: 01542 831198 Fakss: 01542 835868
e-pasts: admin.portgordonp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola
Portknockie Primary School King Edward Terrace, Portknockie AB56 4NX
Tālr.: 01542 840244 Fakss: 01542 841512
e-pasts: admin.portknockiep@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
St Peter’s RC Primary School 37 St Peter’s Terrace, Buckie AB56 1QN
Tālr.: 01542 831339 Fakss: 01542 835867
e-pasts: admin.stpetersp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola

ELGIN ACADEMY ASG
Elgin Academy Morriston Road, Elgin IV30 4ND
Tālr.: 01343 543485 Fakss: 01343 540893
e-pasts: admin.elginacad@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: vidusskola + pastiprinātā nodrošināšana ar papildu atbalsta vajadzībām
Bishopmill Primary School Morriston Road, Bishopmill, Elgin IV30 4DY
Tālr.: 01343 547841 Fakss: 01343 551437
e-pasts: admin.bishopmillp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
Burghead Primary School Grant Street, Burghead IV30 5UQ
Tālr.: 01343 835529 Fakss: 01343 835439
e-pasts: admin.burgheadp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola
East End Primary School Institution Road, Elgin IV30 1RP
Tālr.: 01343 542381 Fakss: 01343552763
e-pasts: admin.elgineastp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola
Seafield Primary School Deanshaugh Terrace, Bishopmill, Elgin IV30 4ES
Tālr.: 01343 547792 Fakss:
e-pasts: admin.seafieldp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola
St Sylvester’s RC Primary School Abbey Street, Elgin IV30 1DA
Tālr.: 01343 541453 Fakss: 01343 550672
e-pasts: admin.stsylvestersp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
West End Primary School Mayne Road, Elgin IV30 1PA
Tālr.: 01343 543161 Fakss: 01343 550575
e-pasts: admin.elginwestp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola

ELGIN HIGH ASG
Elgin High School High School Drive, New Elgin, Elgin IV30 6UD
Tālr.: 01343 545181 Fakss: 01343 510892
E-pasts: admin.elginhigh@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: vidusskola + pastiprinātā nodrošināšana ar papildu atbalsta vajadzībām
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Greenwards Primary School Edgar Road, New Elgin, Elgin IV30 6UQ
Tālr.: 01343 541661 Fakss: 01343 550656
e-pasts: admin.greenwardsp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola + pastiprināta sniegšana ar papildu atbalsta vajadzībām
Linkwood Primary School Institution Road, Elgin, IV30 1RA
Tālr.: 01343 547782
e-pasts: admin.linkwoodp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
Mosstowie Primary School Miltonduff, Elgin IV30 8TY
Tālr.: 01343 547119 Fakss: 01343 551656
e-pasts: admin.mosstowiep@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
New Elgin Primary School Bezack Street, New Elgin, Elgin IV30 6DP
Tālr.: 01343 547587 Fakss: 01343 552308
e-pasts: admin.newelginp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola

FORRES ASG
Forres Academy Burdsyard Road, Forres IV36 1FG
Tālr.: 01309 672271 Fakss: 01309 676745
e-pasts: admin.forresacad@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: vidusskola + pastiprinātā nodrošināšana ar papildu atbalsta vajadzībām
Alves Primary School 1 Main Road, Alves IV30 8UR
Tālr: 01343 850247 Fakss: 01343 850475
e-pasts: admin.alvesp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
Anderson’s Primary School High Street, Forres IV36 1DB
Tālr.: 01309 672887 Fakss: 01309 675934
e-pasts: admin.andersonsp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
Applegrove Primary School Orchard Road, Forres IV36 1PJ
Tālr.: 01309 672367 Fakss: 01309 674978
e-pasts: admin.applegrovep2@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola + pastiprināta sniegšana ar papildu atbalsta vajadzībām
Dallas Primary School Dallas IV36 2SA
Tālr.: 01343 890206 Fakss: 01343 890456
e-pasts: admin.dallasp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
Dyke Primary School Dyke IV36 2TF
Tālr.: 01309 641275 Fakss: 01309 641612
e-pasts: admin.dykep@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
Kinloss Primary School Burghead Road, Kinloss IV36 3SX
Tālr.: 01309 690376 Fakss: 01309 691548
e-pasts: admin.kinlossp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola
Logie Primary School Dunphail, Forres IV36 2QG
Tālr.: 01309 611258 Fakss: 01309 611385
e-pasts: admin.logiep@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
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Pilmuir Primary School Pilmuir Road, Forres IV36 1HD
Tālr.: 01309 673034 Fakss: 01309 671312
e-pasts: admin.pilmuirp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola

KEITH ASG
Keith Grammar School School Road, Keith AB55 5ES
Tālr.: 01542 882461 Fakss: 01542 886032
e-pasts: admin.keithgrammar@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola + pastiprināta sniegšana ar papildu atbalsta vajadzībām
Botriphnie Primary School Drummuir, Keith AB55 5JF
Tālr.: 01542 810207 Fakss: 01542 810387
e-pasts: admin.botriphniep@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
Crossroads Primary School Grange, Keith AB55 6LX
Tālr.: 01542 870221 Fakss: 01542 870369
e-pasts: admin.crossroadsp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
Keith Primary School School Road, Keith AB55 5ES
Tālr.: 01542 882802 Fakss: 01542 886916
e-pasts: admin.keithp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola + pastiprinātā nodrošināšana ar papildu
atbalsta vajadzībām
Newmill Primary School Isla Road, Newmill, Keith AB55 6US
Tālr.: 01542 882788 Fakss: 01542 882637
e-pasts: admin.newmillp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
Rothiemay Primary School Rothiemay, Huntly AB54 7LT
Tālr.: 01466 711220 Fakss: 01466 711426
e-pasts: admin.rothiemayp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
St Thomas RC Primary School Chapel Street, Keith AB55 5AL
Tālr.: 01542 882256 Fakss: 01542 886841
e-pasts: admin.stthomasp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola

LOSSIEMOUTH ASG
Lossiemouth High School Coulardbank Road, Lossiemouth IV31 6JU
Tālr.: 01343 812047 Fakss: 01343 814343
e-pasts: admin.lossiehigh@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: vidusskola + pastiprinātā nodrošināšana ar papildu atbalsta vajadzībām
Burghead Primary School Grant Street, Burghead IV30 5UQ
Tālr: 01343 835529 Fakss: 01343 835439
e-pasts: admin.burgheadp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola
Hopeman Primary School School Road, Hopeman IV30 5TQ
Tālr.: 01343 830281 Fakss: 01343 835152
e-pasts: admin.hopemanp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola
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Hythehill Primary School Lossiemouth IV31 6RF
Tālr:. 01343 812014 Fakss: 01343 815467
e-pasts: admin.hythehillp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola + pastiprinātā nodrošināšanas ar papildu
atbalsta vajadzībām
St Gerardine Primary School St Gerardine Road, Lossiemouth IV31 6JX
Tālr.: 01343 812251 Fakss: 01343 812087
e-pasts: admin.stgerardinesp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola

MILNE'S ASG
Milne’s High School West Street, Fochabers IV32 7DJ
Tālr.: 01343 820611 Fakss: 01343 820306
e-pasts: admin.milneshigh@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: vidusskola + pastiprinātā nodrošināšana ar papildu atbalsta vajadzībām
Lhanbryde Primary School Garmouth Road, Lhanbryde IV30 8PD
Tālr.: 01343 842649 Fakss: 01343 843285
e-pasts: admin.lhanbrydep@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola + pastiprinātā nodrošināšana ar papildu
atbalsta vajadzībām
Milne’s Primary School High Street, Fochabers IV32 7EP
Tālr.: 01343 820977 Fakss: 01343 821499
e-pasts: admin.milnesp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola
Mosstodloch Primary School Garmouth Road, Mosstodloch IV32 7JB
Tālr.: 01343 820476 Fakss: 01343 821394
e-pasts: admin.mosstodlochp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola

SPEYSIDE ASG
Speyside High School Mary Avenue, Aberlour AB38 9QU
Tālr.: 01340 871522 Fakss: 01340 871098
e-pasts: admin.speysidehigh@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: vidusskola + pastiprinātā nodrošināšana ar papildu atbalsta vajadzībām
Aberlour Primary School Mary Avenue, Aberlour AB38 9PN
Tālr.: 01340 871255 Fakss: 01340 871076
e-pasts: admin.aberlourp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola + pastiprinātā nodrošināšana ar papildu
atbalsta vajadzībām
Craigellachie Primary School John Street, Craigellachie AB38 9SX
Tālr.: 01340 881271 Fakss: 01340 881537
e-pasts: admin.craigellachiep@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
Glenlivet Primary School Ballindalloch AB37 9DA
Tālr.: 01807 590216 Fakss: 01807 590332
e-pasts: admin.glenlivetp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
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Inveravon Primary School
Tālr.: 01340 810257 Fakss: 01340 810623
e-pasts: admin.knockandop@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
Knockando Primary School Knockando AB38 7RY
Tālr.: 01340 810257 Fakss: 01340 810623
e-pasts: admin.knockandop@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pamatskola
Mortlach Primary School York Street, Dufftown AB55 4AU
Tālr.: 01340 820268 Fakss: 01340 820871
e-pasts: admin.mortlachp2@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola
Rothes Primary School Green Street, Rothes AB38 7BD
Tālr.: 01340 831269 Fakss: 01340 831380
e-pasts: admin.rothesp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola
Tomintoul Primary School Cults Drive, Tomintoul AB37 9HA
Tālr.: 01807 580271 Fakss: 01807 580464
e-pasts: admin.tomintoulp@moray-edunet.gov.uk
Nodrošinātā izglītība: pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola
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