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Pastabos tėvams ir globėjams 
 
Ši brošiūra skirta tėvams ir globėjams suteikti pagrindinę informaciją apie Morėjaus švietimo 
sistemą, taip pat supažindinti su specifinėmis valdžios įstatymų sritimis, kurios gali būti 
susijusios su vaiko veikla mokykloje. 
 
Vartodami žodį „tėvai“ turime galvoje bet ką, kas atlieka tėvų pareigas (Vaikų akto (Škotija, 
1995) 1(3) skyriuje pateikta prasme) arba kam priklauso vaiko ar jauno asmens globa. 
 
Šioje brošiūroje pateikta informacija atnaujinama kasmet ir yra teisinga jos išleidimo metu 
(2022 m. gruodžio 14 d.), bet metų eigoje gali atsirasti pakeitimų, pavyzdžiui, gali kilti 
mokyklos maisto kaina arba gali būti išleistas naujas įstatymas, pakeisiantis mūsų politiką ir 
tvarką. 
 
Jei turite klausimų, susisiekite: 
 
Education, Communities & Organisational Development 
Moray Council 
High Street 
Elgin 
IV30 1BX 
 
Telefonas:  01343 563374 
El. Paštas:  education@moray.gov.uk  
Tinklalapis:  www.moray.gov.uk 
 
 



 

 

Norėdami gauti informaciją kitu formatu, kalba arba norėdami gauti daugiau informacijos, 
paprašykite angliškai kalbančio draugo arba giminaičio susisiekti: 
telefonu 01343 563319; 
el. pašto adresu   equalopportunities@moray.gov.uk. 
Rašykite adresu: 
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 informações, peça para um amigo ou 
parente que fale a língua inglesa entrar em contato conosco:  
Telefone:  01343 563319  
Email: equalopportunities@moray.gov.uk  
Endereço:  
Project Officer (Equal Opportunities)  
Chief Executive’s Office, Moray Council, High Street, Elgin, IV30 1BX 
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 Švietimo vizija ir tikslai 
 

 

TIKSLAI  
 

 Visą ką darome, stengiamės, kad padėti žmonėms tobulėti 
 

 Diegiame efektyvaus bendradarbiavimo principus 
 

 Remiame, įgaliname ir drąsiname žmones, jų šeimas ir vietos bendruomenes 
siekti jiems svarbių tikslų  
 

 Aktyviai stengiamės iš anksto spręsti problemas 
 

 Pateikiame prieinamas, nuoseklias, lygiašališkas ir aukštos kokybės paslaugas 
 

 Savo išteklius naudojame efektyviai ir savo pajėgumus išnaudojame tinkamai bei 
efektyviai 
 

 Su visais kartu dirbančiais per efektyvų bendravimą įsitraukiame ir dalyvaujame  
 

 Skatiname lygybę 
 

 Atvirai ir pilnai dalijame ir naudojame savo informaciją 
 

 Kuriame savęs vertinimo ir nuolatinio tobulėjimo kultūrą 
 
 

 Švietimo vyriausiosios valdybos komanda 
 
Švietimo vadovas       VIVIENNE CROSS 
Švietimo išteklių ir bendruomenių vadovas   JOANNA SHIRRIFFS
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 Morėjaus mokyklų nuostatos 
 
Švietimas tarnyba atsakinga už ikimokyklinį, pradinį, vidurinį ugdymą ir specialiuosius 
poreikius (įskaitant švietimo psichologiją). 
 
Morėjuje yra 54 mokyklos: 8 vidurinės ir 46 pradinės (22 su ikimokykliniu skyriumi). 
 
2022 m. rugsėjį mokėsi: 
 

 5,388 mokiniai vidurinėse mokyklose; 
 6,824 mokiniai pradinėse mokyklose; 

 
Visos mokyklos yra mišrios (jose mokosi abiejų lyčių mokiniai). 
 
Yra 3 Romos katalikų pradinės mokyklos (vieno tikėjimo). Tai St Peter‘s RK pradinė 
mokykla Buckie regione, St Sylvester‘s RK pradinė mokykla Elgin regione ir St Thomas RK 
pradinė mokykla Keith regione.  Svarbu paminėti, kad nuostatos taikomos ne visame 
Morėjuje. Tėvai turėtų tiesiogiai susisiekti su mokykla, kad išsiaiškintų dėl galimybės 
užsiregistruoti, tam gali prireikti pateikti prašymą. 
 
Švietimo politika yra suteikti gerą, tvirtą, pažangų išsilavinimą, kuo labiau orientuotą į 
kiekvieno vaiko poreikius, naudojant nacionalinių agentūrų nurodytomis gairėmis paremtus 
metodus. Tuo pačiu metu Švietimo tarnyba suformavo savo požiūrį pagal mokslinių 
tyrinėjimų rezultatais ir ypač Morėjaus poreikius.  Mokyklos vadovybės pareiga yra 
supažindinti tėvus su pažangiais patobulinimais, ypač dėl to, kad pasikeitė požiūris daugeliu 
atžvilgių, lyginant su tais laikais, kai dauguma tėvų patys ėjo į mokyklą.Tėvai skatinami 
palaikyti mokyklų iniciatyvas, kurių tikslas yra įtraukti ir informuoti juos apie aktualias 
mokyklos problemas. 
 
Visų Morėjaus mokyklų kontaktinė informacija pateikta šios brošiūros 12 skyriuje.  
Kiekviena mokykla išleidžia savo vadovą, kuriame pateikiama kasmet atnaujinama 
informacija apie mokyklą. Paprašius, jį gali duoti mokyklos direktorius. 1993 m. Škotijos 
švietimo (informacijos nuostatų mokykloms) reglamente nurodoma kiekvienai mokyklai 
(išskyrus vaikų lopšelius) į savo mokyklos vadovus įtraukti toliau pateiktą informaciją, kuri 
galima nuo kiekvienų metų gruodžio 15 dienos: 
 

 papildomos pagalbos poreikių politika; 
 religinių, moralinių, socialinių ir kultūrinių vertybių vystymo politika. 

 
Mokyklos inspekcijos ataskaitas galima rasti kiekvienoje mokykloje ir vietinėse viešosiose 
bibliotekose arba Švietimo inspektorės svetainėje www.hmie.gov.uk. Kitos naudingos 
svetainės yra www.scottishschoolsonline.gov.uk ir www.parentzonescotland.gov.uk. 
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 Įtraukimo politika 
 
Vaikai ir jaunuoliai, apibūdinami, kaip turintys specialiųjų poreikių, palyginus su kitais 
panašaus amžiaus vaikais, turi akivaizdžių sunkumų mokantis arba negalių, kurios 
neleidžia arba trukdo jiems naudotis to amžiaus vaikams suteikiamomis švietimo 
galimybėmis. Vaikų su specialiaisiais poreikiais mokymo tikslas yra toks pats, kaip visų 
vaikų, ir turi atitikti jų amžių, gebėjimus bei gabumus. 
 
Švietimo tarnyba vykdo įtraukimo politiką ir laikosi nacionalinių gairių dėl įstatymo numatytų 
pareigų, susijusių su įtraukimu. 2000 m. Škotijos mokyklų standartų ir kt. akte numatyta 
negalią turinčių vaikų įtraukimo prezumpcija, o tai reiškia, kad visus vaikus privaloma mokyti 
bendrose mokyklose, įtraukiant ir fizinę arba protinę negalią turinčius vaikus, nebent būtų 
taikomos tam tikros specifinės išimtys. Šios išimtys gali būti taikomos tik retai 
pasitaikančiomis aplinkybėmis. Tačiau vadovybė turi atsižvelgti į tėvų pageidavimus 
priimdama mokymosi sunkumų (negalių) turinčius vaikus. Daug mokyklų turi papildomų 
sąlygų ir išteklių padėti tokiems mokiniams. 
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 Ankstyvasis vaiko ugdymas ir priežiūra (ikimokyklinis 
ugdymas) 

 
Škotijos Vyriausybė finansuoja ankstyvojo vaiko ugdymo ir priežiūros vietas 3 ir 4 metų 
amžiaus vaikams.  
 
Vaikai nuo 2 metų amžiaus taip pat turi teisę į finansuojamas ankstyvojo vaiko ugdymo ir 
priežiūros vietas, jeigu tėvas/ motina / globėjas gauna:- 
 pašalpą mažas pajamas gaunantiems asmenims 
 su pajamomis susietą bedarbio pašalpą 
 bet kokias pajamas, susietas su pašalpa neįgaliesiems ir turintiems mažas pajamas  
 nedarbingumo arba sunkaus laipsnio invalidumo pašalpą 
 valstybinį pensijų kreditą  
 vaikų mokesčių kreditą, bet ne darbo mokesčių kreditą, ir jei jūsų metinės pajamos yra 

mažesnės nei 18 725 svarų sterlingų (kaip nustatyta Mokesčių inspekcijos) 
 vaikų mokesčių kreditą ir darbo mokesčių kreditą, jei pajamos yra mažesnės nei 

minimali riba didžiausiam darbo mokesčių kreditui gauti (dabar JK vyriausybės nustatyta 
8 717 svarų sterlingų riba) 

 gauna paramą pagal 1999 m. imigracijos ir politinio prieglobsčio prašančių asmenų 
įstatymo VI dalį.  

 universalaus kredito pašalpą (jeigu Jūsų pajamos yra mažesnės nei 726 per mėnesį)  
 
Finansuojamu ankstyvojo vaiko ugdymu ir priežiūra taip pat gali pasinaudoti 2 metų 
amžiaus vaikai, kurie bet kuriuo metu po savo antrojo gimtadienio yra arba buvo:-  
 prižiūrimi valstybinių įstaigų  
 jų atžvilgiu priimtas teismo sprendimas dėl giminystės  
 jų atžvilgiu priimtas teismo sprendimas dėl globos  
 
Ankstyvasis vaiko ugdymas ir priežiūra nėra reikalaujami pagal įstatymus ir tėvai 
nusprendžia, ar jie nori, kad Jų vaikas dalyvautų programoje. Švietimo skyriuje galite rasti 
registruotų priežiūros paslaugų teikėjų sąrašą. Pas skirtingus priežiūros paslaugų teikėjus 
galimo mokymo trukmė gali skirtis ir gali keistis, nes bus tęsiamas padidintų valandų 
skaičiaus įsigaliojimas.
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 Mokyklos mikrorajonas 
 
Švietimo skyrius visoms mokykloms taiko rajonų politiką.  Kiekviena mokykla aptarnauja 
vietinį mikrorajoną, kurį nustato vaikų ir jaunų asmenų paslaugų komitetas. Šie mikrorajonai 
teisiškai žinomi, kaip apibrėžtos teritorijos. Informaciją apie mokyklos mikrorajoną galima 
gauti kiekvienoje mokykloje arba Švietimo tarnyboje. Tėvai turi teisę prašyti Švietimo 
tarnybos savo vaiką įregistruoti į kitą pasirinktą mokyklą. 
 
Visų Morėjaus mokyklų kontaktinė informacija pateikta šios brošiūros 12 skyriuje. Kiekviena 
mokykla išleidžia savo vadovą, kuriame pateikiama kasmet atnaujinama informacija apie 
mokyklą.  Paprašius, jį gali duoti mokyklos direktorius. 
 

 Vaiko registravimas mokytis 
 
Vaiko „registravimas“ – tai įprastinis veiksmas, kurį turite atlikti. Tokiu būdu Švietimo 
tarnyba žinos, kiek yra vaikų ir kur jie yra. Vaiko „įrašymas“ į mokyklą – tai pasirenkamas 
veiksmas, kai jūs turite nuspręsti, kaip ir kur jūsų vaikas bus mokomas. 
 
Visus vaikus reikia įregistruoti mokytis vietinio mikrorajono mokykloje arba jiems atvykus į 
Morėjų, arba vaikui rengiantis eiti į pirmą pradinės mokyklos klasę. Visų Morėjaus mokyklų 
kontaktinė informacija pateikta šios brošiūros 12 skyriuje. 
 
Vaikų, kurie ruošiami leisti į pirmą pradinės mokyklos klasę nuo 2023 m. rugpjūčio, 
registracija vyks savaitę, pradedant nuo 2023 sausio 16 d. Skelbimas bus įdėtas vietinėje 
spaudoje, o vietiniame rajone bus pakabinti plakatai, kviečiantys tėvus registruoti vaikus į 
pirmą pradinės mokyklos klasę vietinio mikrorajono mokykloje. Tėvai registracijos metu į 
mokyklą turi pristatyti savo vaiko gimimo liudijimą bei įrodymą apie gyvenamąją vietą (pvz. 
Savivaldybės mokesčių laišką ar komunalinių mokesčių sąskaitą). Registracijos metu tėvai 
gali pateikti prašymą mokytis kitoje pasirinktoje mokykloje (žr. 3 skyrių – „Pasirinktos 
mokyklos prašymai“). Tėvai, kurie nori pateikti prašymą dėl priėmimo į Romos katalikų 
mokyklą, registruodami taip pat turėtų turėti vaiko krikšto liudijimą. 
 
Vaikas įprastai pradės eiti į pirmą pradinės mokyklos klasę 2023 m. rugpjūtį, jei jo penktasis 
gimtadienis bus tarp 2023 kovo 1 d. ir 2024 vasario 28 d. 
 
Jei vaiko penktasis gimtadienis bus nuo 2023 rugpjūčio 16 d. (dieną po to, kai prasideda 
mokslo metai) iki 2024 vasario 28 d., tėvai gali nukelti pirmąją klasę iki kitų metų rugpjūčio, 
kai vaikui sukaks 5 su puse metų. Tai vadinama „atidėtu įstojimu“ ir reikš garantuotus dar 
vienus finansuojamus metus jūsų pasirinktoje ankstyvojo ugdymo įstaigoje. Visi atidėto 
įstojimo pageidaujantys tėvai turi aptarti tai su lankomu ikimokykliniu centru ir jų numatoma 
pradine mokykla. 
 
Jei vaikui sukako 4 su puse metų, tėvai gali prašyti „paankstinto įstojimo“ į švietimo įstaigą.  
Paankstinto įstojimo įvertinimo komanda įvertins vaiką ir rekomenduos, ar vaikas jau 
pasirengęs mokykliniam ugdymui. Prašymą pateikti reikia siunčiant laišką adresu: 
 
Education, Communities & Organisational Development, Moray Council, Council Office, 
High Street, ELGIN, IV30 1BX 
Telefonas 01343 563374, el. paštas: Education@moray.gov.uk  
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 Vaiko įrašymas į mokyklą 
 
Registruojantis į vietinio mikrorajono mokyklą daugeliu atvejų mokyklos vadovybė turi 
galimybę tuo pačiu metu įtraukti vaiką į sąrašus. Tačiau kai kuriose mokyklose yra 
sunkumų, ir juos gali tekti išspręsti pateikiant prašymus. 
 
 

3. PASIRINKTOS MOKYKLOS PRAŠYMAI 
 

 Paraiškos pateikimas 
 
Kiekvienas iš tėvų turi teisę, nebūtinai pateikdamas priežastis, prašyti Švietimo tarnybos 
savo vaiką įregistruoti į kitą pasirinktą mokyklą. Šia teise galima pasinaudoti bet kada ir ne 
tik pirmo priėmimo į mokyklą metu. Ši teisė vadinama „pasirinktos mokyklos prašymu“. 
Registracijos metu tėvai turi galimybę pateikti pasirinktos mokyklos prašymą. 
 
Pasirinktos mokyklos prašymo formas pirmam priėmimui į pradinę mokyklą 2023 m. rugpjūtį 
(pirmai pradinei klasei) galima pateikti iki 2023 kovo 15 d. Sprendimai dėl pasirinktos 
mokyklos bus priimti iki 2023 balandžio 30 d. Švietimo ir socialinės rūpybos tarnyba turi 2 
mėnesius atsakyti dėl bet kuriuo kitu metu pateikto pasirinktos mokyklos prašymo. Visi po 
2023 kovo 16 d. pateikti pasirinktos mokyklos prašymai bus svarstomi po to, kai bus 
apsvarstyti ir pateikti atsakymai dėl iki 2023 kovo 15 d. pateiktų prašymų. 
 
Švietimo tarnyba pagal įstatymus turi raštiškai pranešti tėvams apie priimtą pasirinktos 
mokyklos prašymų sprendimą. Jei prašymai dėl pasirinktos mokyklos bus atmesti, tėvai bus 
raštiškai informuoti apie šio sprendimo priežastis ir apie šio sprendimo apeliacijos pateikimo 
tvarką. 
 

 Prašymų dėl pasirinktos mokyklos patvirtinimo 
pirmumo politika 

 
Vietos Moray savivaldybės mokyklose siūlomos mokiniams pagal šią tvarką bei pagal 
prioritetus, nebent Moray savivaldybė būtų priėmusi sprendimą dėl laikinų susitarimų, kurie 
yra viršesni už šį įsakymą dėl aiškiai apibrėžtų priežasčių bei tam tikram nurodytam 
laikotarpiui (pvz., laikina nuostata prieš įsteigiant naują mokyklą). Visi su pirmumo teise 
susiję sprendimai bus išnagrinėti pirmiau nei neišnagrinėti pateikti prašymai sprendimo 
priėmimo metu. 
 
1 etapas 
Vietos bus siūlomos mokiniams, kurie gyvena apibrėžtoje mokyklos mikrorajono teritorijoje.  
Apibrėžtoje teritorijoje gyvenantis asmuo, tai asmuo, kurio gyvenamosios vietos adresas 
yra apibrėžtoje teritorijoje ir ten iš tiesų fiziškai gyvena vaikas arba tikimasi, kad jis ten 
apsigyvens per aštuonias savaites nuo tada, kai buvo pateiktas prašymas. Kai tokių 
mokinių yra daugiau nei vietų, vietos bus siūlomos pagal pirmumo teisės tvarką, kuri 
nurodoma žemiau.
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2 etapas 
Kai visiems mokiniams, kurie gyvena mokyklos mikrorajono teritorijoje, buvo pasiūlytos 
vietos, tačiau mokykla vis dar turi laisvų vietų, vietos siūlomos mokiniams nepriklausomai 
nuo jų gyvenamosios vietos, jei buvo pateiktas prašymas. Jei yra daugiau mokinių, kurie 
gyvena ne mokyklos mikrorajono teritorijoje ir pateikė prašymą, nei yra vietų pagal 
mokyklos funkcinį pajėgumą, vietos siūlomos pagal žemiau nurodytą tvarką. 

 
Pirmumo tvarka 
Kai būtina, 1 arba 2 aukščiau aprašytame etape vietos siūlomos mokiniams šia tvarka: 

 
1. Kai mokyklos lankymas užtikrina tam tikrų mokinių poreikių tenkinimą. Pirmenybė 

suteikiama tiems, kurie turi sunkių ir kompleksinių poreikių ir jiems reikalingas 
sustiprintas aprūpinimas, nustatytas atlikus Švietimo vadovas ar jo paskirto asmens 
vertinimą. Šiuo atveju pirmumo teisė suteikiama mokiniams, kurie gyvena ASG 
mikrorajono teritorijose. Šiuo metu sustiprintas aprūpinimas teikiamas šiose pradinėse 
mokyklose: Aberlour, Applegrove, Greenwards, Hythehill, Keith pradinėje, Lhanbryde, 
Millbank ir Seafield mokyklose. 

 
2. Romos katalikų mokyklų atveju priėmimo į mokyklą pirmumo teisė suteikiama 

mokiniams, kurie gali pademonstruoti savo religinius įsitikinimus pateikdami krikšto 
liudijimą. 

 
3. Kai mokinio brolis/ sesuo ar kitas vaikas gyvena tuose pačiuose namuose kaip ir 

mokinys, lankantis pradinės mokyklos 1-6 klases (arba vidurinėje mokykloje 1-5 klases).  
Jei prašymai yra vienodi, jis bus suskirstyti pagal mokinių, kurie jau lanko mokyklą, 
švietimo etapą, pirmenybę suteikiant tiems prašymams, kai skirtumas tarp vaikų 
amžiaus yra mažiausias. Būtina įrodyti, kad tuose pačiuose namuose gyvena vaikas, 
kuris nėra vaiko brolis/ sesuo. 

 
4. Kai mokinys lanko susietą pradinę mokyklą (taikoma tik prašymams dėl pirmųjų 

vidurinės mokyklos metų). 
 
5. Kai mokinio namai yra arčiau mokyklos nei kitos mokyklos, kuriai priklauso mokinio 

gyvenamoji vieta (tik prašymams priimti į mokyklą, kuri nėra mokyklos mikrorajono 
teritorijoje). 

 
6. Kai mokykloje siūlomas tam tikras ugdymo kursas, kuris nėra galimas mokiniui pagal 

gyvenamąją vietą priklausančioje mokykloje (tik prašymams priimti į vidurinio ugdymo 
mokyklą). 

 
7. Kai mokinys gyvena Moray savivaldybės vietovėje (tik pateikiant prašymus). 
 
8. Kai neįmanoma diferencijuoti mokinio priėmimo remiantis aukščiau išdėstytais 1-7 

kriterijais, vietos visose mokyklose bus siūlomos atsižvelgiant į atstumą nuo jų įprastinės 
gyvenamosios vietos iki mokyklos, pirmumo teisė suteikiama tiems, kurie gyvena 
arčiausiai mokyklos, o atstumas skaičiuojamas pagal tiesios linijos metodą nuo 
mokyklos iki namų. 

 
Būtina atkreipti dėmesį, kad jei vaikas lanko Moray savivaldybės darželį, jam nesuteikiama 
pirmumo teisė pateikiant prašymą priimti į pradinės mokyklos 1 klasę pagal aukščiau 
nurodytas 2 etapo sąlygas. 
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3 etapas 
Kai vietos buvo pasiūlytos visiems mokiniams, kuriems taikoma pirmumo teisė pagal 
aukščiau išdėstytus kriterijus ir mokykloje vis dar yra laisvų vietų, tačiau jų yra mažiau nei 
mokinių iš mokyklos mikrorajono ar kitų teritorijų, kurie pateikė prašymus, likusios vietos 
bus siūlomos burtų keliu iš visų likusių mokinių, kurie gyvena mokyklos mikrorajono 
teritorijoje, arba likusių mokinių, kurių atžvilgiu buvo pateiktas prašymas. 
 
 

 Atsisakymo priežastys 
 
1980 m. Škotijos švietimo akte nurodyta, kad Švietimo tarnyba gali atmesti pasirinktos 
mokyklos prašymą dėl bet kurios iš toliau pateiktų priežasčių. 
 
(a) Jei vaiko perkėlimas į mokyklą: 
 

i. sukels būtinybę vadovams įdarbinti papildomą mokytoją; 
 

ii. ženkliai padidins išlaidas praplečiant ar pakeičiant mokyklos patalpas arba 
infrastruktūrą; 

 
iii. nors netinka nei vienas iš anksčiau pateiktų teiginių, jei priėmus vaiką mokyklos 

mokinių skaičius bus per didelis; 
 

iv. bus labai žalingas vaiko mokymo vientisumui; 
 

v. gali būti labai žalingas mokyklos tvarkai ir disciplinai; 
 

vi. gali būti labai žalingas mokyklą lankančių vaikų švietimo gerovei; 
 

vii. reikalauja papildomos klasės suformavimo arba papildomo mokytojo paskyrimo 
tolimesnėje vaiko mokymosi pradinėje mokykloje stadijoje; 

 
viii. vietos užėmimas mokykloje neleistų mokslo metų eigoje perkelti vaiką į 

mikrorajonui priskirtą mokyklą – vadovybė turi šiam poreikiui palikti pagrįstą vietų 
skaičių; 

 
(b) jei įprastai mokykloje suteikiamas išsilavinimas netinkamas vaiko amžiui, galimybėms 

arba gabumams; 
 
(c) jei švietimo vadovybė jau vaiko reikalavo nutraukti jo konkrečios mokyklos lankymą. 
 
Rezervinės vietos – dar viena atsisakymo priimti į mokyklą priežastis, jei priėmus prašymą 
dėl vaiko priėmimo į mokyklą, kuris gyvena ne apibrėžtoje mokyklos teritorijoje, toje 
mokykloje nebeliktų rezervinių vietų. „Rezervinės vietos“ – tai toks vietų skaičius 
(neviršijantis tokio skaičiaus arba, konkrečiais atvejais, tokio vietų skaičiaus procento 
mokykloje, arba susijęs su tam tikru ugdymo etapu, kaip nurodyta reglamentuose), kuris, 
Švietimo tarnybos nuomone, pagrįstai yra reikalingas, kad būtų galima priimti mokinius, 
kurie, kaip tikėtina, gali apsigyventi mokyklos apibrėžtoje teritorijoje nuo tos dienos, kai yra 
svarstomi prašymai, bei per visus metus nuo rugpjūčio, kai yra nagrinėjami prašymai; 
skirtingi skaičiai arba, konkrečiais atvejais, procentai gali būti priskirti pagal šį poskirsnį 
įvairių atvejų ar aplinkybių tikslais. 
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Prašymų pateikimas mokinių su specialiaisiais poreikiais atžvilgiu 
 
2004 m. Škotijos Švietimo (papildomos mokymosi pagalbos) įstatymas– tai teisės aktas, 
reglamentuojantis prašymų pateikimus mokinių su specialiaisiais poreikiais atžvilgiu. 2010 
m. Praktikos kodekso 4 dalyje „Pagalba vaikų mokymuisi“ (išleistas Škotijos Vyriausybės 
kartu su įstatymu) detaliai nurodomos įvairios aplinkybės, į kurias turi būti atsižvelgta 
pateikiant prašymus. 
 
Kai vaiko, kuris turi specialiųjų poreikių, tėvai pateikia prašymą mokyklai Moray 
savivaldybės teritorijoje, jis turi būti priimtas, nebent pateikiamos aiškios atsisakymo priimti į 
mokyklą priežastys pagal 2004 m. įstatymą. Švietimo tarnyba turi iš anksto tinkamai atlikti 
pakeitimus, kad būtų priimti visi mokiniai su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, užtikrinti, 
kad jie būtų ugdomi kuo arčiau savo namų kaip ir didžioji dauguma mokinių, kuriems 
pasiūlo mos tokios vietos, bei vengti nepalankių sąlygų. 
 
Švietimo tarnyba svarstys prašymus atsižvelgdama į konkrečius atvejus. Jei toks pakitimas 
nėra pagrįstas, mokykla neprivalo jo vykdyti. Tuomet Švietimo tarnyba turi užtikrinti, kad 
mokinys konkrečiu atveju gali mokytis mokykloje, kuri yra kuo arčiau jo gyvenamosios 
vietos, kaip ir kiti, kurie neturi tokių poreikių. 
 
Prašymo atmetimo priežastys yra išdėstytos 2004 m. Įstatymo 2 priedo 2 paragrafe.  
Prašymo atmetimo priežastys, kurios nurodytos šio dokumento 7 puslapyje, yra tokios pat 
kaip ir 1980 m. Škotijos Švietimo įstatyme numatytos priežastys, bei papildoma atmetimo 
priežastimi, kuri taikoma vaikų su specialiaisiais poreikiais atveju: 
 
Visų šių sąlygų atveju, būtent: 

(i) Nurodyta mokykla nėra valstybinė mokykla, 
(ii) Vadovybė gali suteikti pagalbą vaikui su specialiaisiais poreikiais kitoje nei nurodyta 

mokykla (nepriklausomai nuo to, ar ši mokykla jai priklauso, ar ne), 
(iii) Atsižvelgiant į ugdymo nurodytoje mokykloje bei mokykloje, kuri nurodoma (ii) 

paragrafe, tinkamumą ir kainą (įskaitant būtinas papildomas išlaidas), būtų 
nepagrįsta teikti ugdymą vaikui su specialiaisiais poreikiais nurodytoje mokykloje, 
ar 

(iv) Vadovybė pasiūlė priimti vaiką į mokyklą, kuri nurodoma (ii) paragrafe, arba 
 
Jei, kai nurodyta mokykla yra specialioji mokykla, vaiko priėmimas į mokyklą pažeistų 2000 
m. Škotijos Mokyklų įstatymo standartų 15(1) skyrių. 
 
 

 Pasirinktos mokyklos prašymų apeliacijos 
 
Tėvai turi teisę pateikti apeliaciją dėl pasirinktos mokyklos prašymų sprendimo. Tėvai turi 
žinoti, kad: 
 
 negalima teikti apeliacijos dėl atsisakymo priimti į vaikų lopšelį arba vaikų lopšelio grupę; 
 
 galima teikti apeliaciją tik vieną kartą metuose vienam vaikui; 
 
 reikia pateikti apeliaciją ne vėliau nei per 28 dienas po Švietimo tarnybos atsisakymo 

laiško. 
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Apeliacijos laiške turi būti paminėtas vaiko pilnas vardas ir pavardė, norima lankyti mokykla 
ir priežastys, dėl kurių pateikiama apeliacija dėl sprendimo. Laišką reikia siųsti adresu: 
 
Clerk to the School Placing & Exclusions Appeals Committee 
Moray Council, Council Office, High Street, ELGIN, IV30 1BX 
 
 

 Transporto į pasirinktą mokyklą organizavimas 
 
Jei vaikas įrašomas į mokyklą, esančią ne jo vietiniame mikrorajone, tėvai yra visiškai 
atsakingi už transporto paslaugas ir visų su tuo susijusių išlaidų padengimu, išskyrus tam 
tikrus labai retus atvejus, kai Švietimo vadovas numato padengti kelionės išlaidas. Kelionės 
išlaidos padengiamos tik tuo atveju, jei Švietimo vadovas pripažįsta, kad, visų pirma, tėvai 
įrašė vaiką ne į vietinio mikrorajono mokyklą dėl ugdymo ar medicininių (psichologinių) 
priežasčių arba dėl saugumo sumetimų. Nemokamas transportas suteikiamas tik tuo atveju, 
jei šis aprūpinimas gali būti suderinamas su esamais kelionės maršrutais. 
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Nemokamas mokyklos transportas suteikiamas pagal galiojančių įstatymų ir Tarybos 
politikos sąlygas. Tai reiškia, kad visiems pradinių ir vidurinių mokyklų mokiniams, 
gyvenantiems 2 mylių nuo savo mokyklos atstumu, bus skiriamas nemokamas transportas, 
jei jie lanko savo mikrorajono mokyklą. Švietimo ir socialinės rūpybos skyrius negarantuoja 
atvežimo nuo durų iki durų.  Tam tikrais atvejais vaikams gali tekti eiti pėsčiomis atitinkamai 
iki 2 mylių. 
 
Ne savo mikrorajono mokyklą lankantiems mokiniams neteikiamas finansinis aprūpinimas, 
nebent tuo atveju, jei Švietimo vadovas su tuo sutinka.  Tam tikrais sudėtingais atvejais, 
pavyzdžiui, esant medicininėms problemoms arba kylant problemoms dėl saugumo, tėvai 
turi susisiekti su Švietimo vadovas. 
 
Nemokamas transportas gali būti suteikiamas skirtingais būdais: arba suteikiant autobusų 
metinius nuolatinius bilietus, arba samdant transportą. Administravimo mokestis bus 
padengiamas išduodant metinio nuolatinio bilieto pakaitalą. Tam tikromis atskiromis ir 
išimtinėmis aplinkybėmis finansinės išmokos gali būti atliekamos tiesiogiai tėvams, kad 
vežiotų savo vaikus, bet tai taikoma tik toms vietovėms, kur negalimi kiti įprastiniai 
transporto teikimo metodai. 
 
 

5. MOKYKLOS TRIMESTRŲ IR ATOSTOGŲ DATOS 
 
Mokyklos trimestrų ir atostogų datas iki galima rasti Švietimo tarnyboje arba Morėjaus 
tarybos tinklalapyje www.moray.gov.uk. 
 
 

6. MOKYKLOS MAITINIMAS 
 
Morėjaus pradinėse mokyklos kasdien suteikia iš trijų patiekalų pasirenkamą meniu per 
šešių savaičių laikotarpį. Morėjaus vidurinėse mokyklos kasdien suteikia iš du patiekalų 
pasirenkamą meniu per keturių savaičių laikotarpį. Maistas yra tikrinamas pagal Škotijos 
maisto standartus ir, kai įmanoma, virėjai jį gaminama vietoje iš šviežių vietinių produktų. 
Visos mokyklos bendradarbiauja, įgyvendinant Škotijos Vyriausybės „Geresnio maitinimo, 
geresnio mokymosi“ iniciatyvą, užtikrinant, kad subalansuotas sveikas maistas būtų 
patiekiamas patogioje ir atpalaiduojančioje aplinkoje. 
 
Šiuo metu mokyklos maitinimas, kaina yra 2,30 svarų sterlingų pradinėse mokyklose ir 2.40 
svaro sterlingų vidurinėse mokyklose. Jei jūsų vaikas mokosi pradinės mokyklos 1, 2, 3, 4 
arba 5 klasėje, jis gali nuo gauti nemokamą maitinimą Moray pradinėje mokykloje.
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7. FINANSINĖ PAGALBA 
 

 Nemokamas mokyklos maitinimas ir pašalpa 
drabužiais 

 
Galite pretenduoti į nemokamą mokyklos maitinimą ir pašalpą drabužiais savo vaikui, jei 
gaunate šias išmokas: 
 pašalpą mažas pajamas gaunantiems asmenims;  
 su pajamomis susietą bedarbio pašalpą; 
 bet kokias pajamas, susietas su pašalpa neįgaliesiems ir turintiems mažas pajamas;  
 vaikų mokesčių kreditą, bet ne darbo mokesčių kreditą, ir jei jūsų metinės pajamos yra 

mažesnės nei 18 725 svarų sterlingų (kaip nustatyta Mokesčių inspekcijos); 
 vaikų mokesčių kreditą ir darbo mokesčių kreditą, jei pajamos yra mažesnės nei 

minimali riba didžiausiam darbo mokesčių kreditui gauti (dabar JK vyriausybės nustatyta 
8 717 svarų sterlingų riba); 

 universalaus kredito pašalpą (jeigu Jūsų pajamos yra mažesnės nei 726 £ per mėnesį)  
 
Jei jums nuo 16 iki 18 metų ir teisėtai gaunate vieną iš anksčiau paminėtų išmokų, galite 
pats (pati) pretenduoti į nemokamą mokyklos maitinimą. 
 
Taip pat galite pretenduoti, jei prašote prieglobsčio šalyje ir gaunate paramą pagal 1999 m. 
imigracijos ir prieglobsčio akto VI dalį. 
 
Pareiškimų formas galite rasti Morėjaus savivaldybės paslaugų teikimo vietose,  
telefonu 01343 563456, el. paštu revenues@moray.gov.uk  
 
 

 Švietimo pašalpa (EMA) 
 
Švietimo pašalpos (EMA) suteikia finansinę paramą visiems pageidaujantiems jauniems 
žmonėms iš mažas pajamas gaunančių šeimų, klausantiems visos dienos kursą mokykloje.  
Mokiniai, kurie planuoja likti mokykloje sukakus 16 metų, gali kreiptis dėl EMA.  EMA 
susideda iš savaitinių išmokų išlaikymui mokslo metais, o pirminė mokėjimo sąlyga yra 
mokiniams pasirašyti savo specialiai paruoštą mokymosi sutartį.   
 
Daugiau informacijos apie visus tinkamumo kriterijus ir prašymo formas galite gauti 
vidurinėse mokyklose.  
 
 

 Kelionių į mokyklą finansavimas 
 
„Moray“ mokyklose skiriamos dotacijos kelionėms į mokyklą.  Tėvai turėtų pateikti prašymą į 
Moray & Nairn mokslo fondą (Moray & Nairn Educational Trust) arba į Banffshire mokslo 
fondą (Banffshire Educational Trust), priklausomai nuo to, kur gyvena. Dotacijoms gauti 
keliami reikalavimai.Šiuo metu viršutinė šeimos uždirbamų pajamų riba yra £34,000.  
Paskutinė prašymų pateikimo data yra kiekvienų metų rugsėjo 30 d. 
 
Prašymo formas ir kitą informaciją galite gauti internete www.moray.gov.uk ieškodami 
fondo arba paskambinkite tel. nr. 01343 563374. 
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 Mokyklos saugumas 
 
Visose mokyklose yra apsaugos sistemos. Pradinėse mokyklose yra elektroniniu būdu 
valdomos durų įeigos sistemos, o vidurinėse mokyklose yra durų įeigos ir išorinio įėjimo 
derinys. 
 
 

 Draudimas 
 
Morėjaus taryba neapdraudžia tokiu draudimu, kuris automatiškai padengia mokyklos 
mokinių asmeninių nelaimingų atsitikimų arba mirties atvejų, asmeninio turto praradimo 
arba sugadinimo išlaidas, nesvarbu, ar tai nutinka mokyklos ribose, ar už jų.  Šio pobūdžio 
draudimas (pavyzdžiui, asmeninių nelaimingų atsitikimų, gyvybės, privatus medicininis, 
turto draudimas) yra tėvų atsakomybė. Jūsų, kaip tėvų, atsakomybė apdrausti savo vaiką 
nuo asmeninių nelaimingų atsitikimų arba mirties atvejų, jei manote, kad to reikia. 
 
Morėjaus taryba turi trečiųjų šalių atsakomybės draudimą, kuris atlygina Tarybos patirtus 
nuostolius dėl trečiųjų šalių skundų (pvz., tėvų skundų dėl vaikų), susijusių su sužalojimais, 
ligomis, praradimu arba žala, kuriuos sukėlė Tarybos arba jos darbuotojų neapdairumas.  
Tačiau, jei nebuvo neapdairumo atvejų, Taryba nepriima skundų. 
 
Švietimo skyriaus pareiga yra rūpintis mokiniais savo sąskaita mokymosi valandomis ir 
imtis pagrįstų veiksmų užtikrinant visų mokinių saugumą. Tačiau vidurinės mokyklos 
mokiniai turi būti brandesni, taigi manoma, kad reikalinga ir mažesnė jų priežiūra. 
 
Gali reikėti prižiūrėti pradinės mokyklos mokinius mokyklos patalpose prieš arba po įprastų 
mokyklos darbo valandų, jei jie atvyksta anksčiau arba išvyksta vėliau dėl oficialaus 
mokyklos transporto grafiko. Ši bendra priežiūros pareiga taikoma, jei vaikai važiuoja namo 
mokyklos transportu, ir baigiasi jiems išlipus iš autobuso, tuo momentu tėvai tampa 
atsakingi už vaikus. Ši priežiūra yra įprasta sutarties su transporto paslaugas teikiančiomis 
bendrovėmis dalis. 
 
Ši informacija pateikiama jūsų dėmesiui tam, kad galėtumėte imtis bet kokių veiksmų, 
kuriuos manote esant būtinus.  Mes taip pat labai norime išvengti galimos sielvartą tėvams 
keliančios situacijos, suteikdami informacijos apie draudimo padėtį atsitikus nelaimingam 
įvykiui, taip pat siekdami sumažinti šią tikimybę. 
 
 

 Vaistų paskyrimas 
 
Nors mokyklos personalas turi bendrą pareigą dėl sveikatos ir saugos, „NHS Grampiam“ 
turi teisinę atsakomybę dėl mokinių medicininio gydymo. Tačiau Morėjaus mokyklose yra 
tinkamai apmokytas personalas, galintis paskirti būtinus vaistus.  Patarimai mokykloms 
pateikiami elgsenos dokumente „Vaistų mokyklose paskyrimas“, o užklausos turi būti 
pateikiamos mokyklos direktoriui.  Vaistai jūsų vaikų paprastai skirstomi į 3 kategorijas. 
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(1) Vaikai sergantys trumpalaikėmis ligomis, kurie, nors jaučiasi pakankamai gerai, kad 

lankytų mokyklą, vis tiek turi vartoti vaistus. Jei įmanoma, tėvai turi sudėlioti vaistų 
vartojimo grafiką taip, kad jie būtų vartojami namuose, pvz., prieš ir po pamokų, taip pat 
pietų metu, jei vaikas juos valgo namuose. Jei tai neįmanoma, prieš leisdami vaiką vėl į 
mokyklą, tėvai turi aptarti su mokyklos direktoriumi, ar vaistai turėtų būti duodami 
mokykloje, ar ne. 

 
(2) Vaikai su diagnozuota ilgalaike medicinine būkle (pavyzdžiui, sergantys astma, 

diabetu, cistine fibroze, sunkiomis alerginėmis reakcijomis), kuriems reikalingas 
reguliarus vaistų vartojimas, kontroliuojant jų būklę, ir (arba) atsitiktinis gydymas 
priepuolių arba pasikartojimų metu. Bus dedamos visos pastangos siekiant padėti 
tokiems vaikams visais aspektais mokyklos gyvenime.   

 
Tam tikrais atvejais atskiri personalo nariai gali būti specialiai mokomi dėl vaiko gydymo.  
Tai turi būti išsamiai aptarta ir suderinta tarp tėvų, mokyklos direktoriaus ir Sveikatos 
tarnybos. Priklausomai nuo brandos, vyresniems vaikams gali prireikti nešiotis savo 
vaistus ir prisiimti patiems atsakomybę dėl jų vartojimo. Būtina, kad tėvai informuotų 
apie tai mokyklą. Daugeliu atvejų, ypač, kai vaikui reikalingi įkvepiami vaistai dėl 
astmos, mokinių prašoma atsinešti atsarginį inhaliatorių arba vaistus, kurie būtų laikomi 
saugoje vietoje mokykloje.  Taip nebūtų nereikalingai pabloginta vaiko sveikata, jei jis 
pamiršo vaistus arba jam pasibaigė vaistai. Šios vaistų atsargos turi būti atnaujinamos 
atitinkamais reguliariais intervalais, mažiausiai kartą per metus. 

 
Visais atvejais, kai vaikui reikia duoti vaistų mokykloje, būtina tai aptarti su mokyklos 
personalu.  Tėvai taip pat turi pateikti tikslias rašytines instrukcijas apie dozavimo kiekį ir 
dažnį (iš medicinos specialisto arba vaistus išrašiusio vaistininko) ir pasirašytą leidimą 
mokyklai skirti vaistus. 

 
(3) Vaikai, besiskundžiantys galvos arba kitais skausmais, kuriems reikalingi vaistai 

nuo skausmo. Pagal su vyresniuoju klinikinės medicinos tarnautoju sutartą politiką 
mokyklos gali skirti vaistus tik gavus raštišką medicinos praktiko patvirtinimą. Tokie 
vaistai nuo skausmo, kaip aspirinas ir paracetamolis, įtraukti į šią kategoriją, todėl negali 
būti skiriami mokiniams paprašius. 

 
Švietimo skyrius gali nukreipti visus mokinius arba vieną konkretų mokinį, lankantį vieną 
iš jiems pavaldžių mokyklų, sveikatos medicinos darbuotojui patikrinti. Taip pat privalo 
būti visapusiška infrastruktūra, kuri būtina užtikrinti nemokamam medicininiam ir dantų 
gydymui mokyklos mokiniams. Psichiatrinės pagalbos klausimais Vaiko ir šeimos 
psichiatrijos padalinys nepriima siuntimų tiesiogiai iš Švietimo tarnybos.  Pagalba visada 
suteikiama tik turint savo šeimos gydytojo siuntimą. 
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 Vaiko apsauga 
 
Vaiko apsaugos klausimais Morėjaus taryba vadovaujasi vaiko apsaugos tarnyba.  
Toliau pateiktas pareiškimas taikomas visoms Morėjaus mokykloms. 
 
„Morėjaus tarybos ir viso personalo pareiga yra kuo labiau užtikrinti, kad visi vaikai būtų 
apsaugoti nuo prievartos prieš vaikus ir visų jos formų pavojaus. Tai apima: 
 
emocinę prievartą; 
prievartą šeimoje; 
tėvų piktnaudžiavimą alkoholiu; 
tėvų piktnaudžiavimą narkotikais; 
neprižiūrinčią šeimą; 
tėvų psichines sveikatos problemas; 
vaikus, keliančius sau grėsmę; 
vaikų išnaudojimą; 
fizinę prievartą; 
emocinę prievartą; 
aplaidumą; 
kitus nerimą keliančius dalykus. 
 
Mokyklos personalui pastebėjus nerimą keliančius dalykus dėl mokinio, kuris galbūt patiria 
prievartą, šios nerimą keliančios pastabos perduodamos paskirtam vaiko apsaugos 
koordinatoriui mokykloje, kuris savo nerimą aptaria su Socialinio darbo departamento nariu 
ir nusprendžia, kokių veiksmų reikėtų imtis, jei jie reikalingi. Šiomis aplinkybėmis paprastai 
pirmiausia nereikia kalbėtis su tėvais.“ 
 
 

 Fizinė sąveika 
 
Visos Morėjaus mokyklos informuotos, kad mokytojams reikia fiziškai bendrauti su 
mokiniais. Šiuo klausimu mokytojams patarimai pateikiami Morėjaus tarybos dokumente 
„Fizinės sąveikos gairės“.  Šiame dokumente aprašyta trijų lygių fizinė sąveika. Šie lygiai ir 
kiekvieno pavyzdžiai aprašyti žemiau. 
 
 Įprastinis lygis. Mokytojas (-a) gali palaikyti vaiko ranką, parodydamas (-a), kaip 

naudotis pieštuku, arba mažo vaiko mokytoja gali apkabinti jį per pečius, jei jis užsigavo 
nugriuvęs. 

 
 Sąveika krizės atveju. Gali būti naudojama, jei yra grėsmė, kad vaikas daro kažką, kas 

sužalotų jį arba kitą vaiką. Šios sąveikos bus įrašytos mokykloje ir tėvai apie jas bus 
informuoti. 

 
 Suplanuota sąveika. Ji gali būti taikoma, kai numanoma, kad vaikas gali save arba kitus 

pastatyti į pavojingą situaciją. Tai gali įvykti dėl prieš tai žinomo atvejo, kuris sukėlė 
vaikui emocinių arba fizinių sunkumų. Prie tokios sąveikos vedantis planas visais 
atvejais iš anksto turi būti suderintas su tėvais. 
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 „Disclosure Scotland“ 
 
2003 m. Škotijos vaiko apsaugos įstatyme nurodyta, kad į vaiko priežiūros vietą 
(apmokamą arba neapmokamą) įdarbinti žmogų, kuris yra „pripažintas kaip netinkamas 
dirbti su vaikais“, yra nusikaltimas. Vienintelis būdas mokykloms pasiekti šią informaciją yra 
patikrinti „Disclosure Scotland PVG“.  Bet kas, kas dirba mokykloje (apmokamai arba 
neapmokamai), laikoma, kad dirba vaiko priežiūros vietoje, ir toks patikrinimas patvirtina 
mūsų mokinių saugumą ir apsaugą. Jei norite tapti savanoriu vienoje iš mūsų mokyklų, 
prašome susisiekti su mokyklos darbuotojais.  Mokykla jums suteiks daugiau informacijos 
apie konkrečius reikalavimus. 
 
 

 Kritinių atvejų procedūra 
 
Švietimo ir socialinės rūpybos skyrius yra paruošęs labai aiškią kritinių atvejų procedūrą.  
Mokyklų vadovybė, ypač kaimo vietovėse, turi visišką veiksmų laisvę uždaryti savo mokyklą 
kritiniais atvejais, kurie gali sukelti pavojų mokiniams. Kai įmanoma, mokyklų vadovybė turi 
bandyti susisiekti su tėvais ir informuoti juos apie tokį sprendimą, tačiau to negalima 
užtikrinti. Labai svarbu, kad mokyklos direktorius nuolat atnaujintų kontaktinius telefono 
numerius, kad galėtų pranešti apie visus kritinius atvejus. Reikia imtis visų atsargumo 
priemonių, kad mokiniai nebūtų išsiunčiami laukan pavojingomis sąlygomis. 
 
Nepalankios oro sąlygos gali užlaikyti vaikus mokykloje arba netoli esančiose vietose ir visi 
mokyklų vadovai turi paprašyti tėvų (globėjų) paskirti giminaičius arba draugus, kurie 
kritiniais atvejais galėtų prižiūrėti vaikus. Kiekvienoje mokykloje yra saugos procedūros, 
visą informaciją gali suteikti mokyklos vadovas. 
 
Tiesiogiai neskambinant į mokyklą yra 2 papildomos galimybės sužinoti, ar mokykla yra 
uždaryta arba uždaroma.  Tai yra: 
 
 Morėjaus tarybos tinklalapis 

https://secure.moray.gov.uk/mcalerts/portal/servicestatus.aspx#Schools  
 radijo stotys – Morėjaus penktoji radijo stotis ir Škotijos radijas teikia informacinius 

biuletenius. 
 
 

 Sveikatingumą skatinančios mokyklos 
 
2007 m. Škotijos mokyklų (skatinančių sveikatingumą ir mitybą) akte ir Tobulėjimo 
programoje pateikiama sistema, kaip toliau vystyti Švietimo ir socialinės rūpybos požiūrį į 
visos mokyklos narių sveikatos gerinimą ir gerovę. Sveikatingumą skatinančios mokyklos 
iniciatyva įtraukia mokinius, personalą, tėvus ir plačiosios bendruomenės narius į visos 
mokyklos požiūrį į sveikatos gerinimą ir švietimą. Visos Morėjaus mokyklos jau pripažintos 
sveikatingumą skatinančiomis mokyklomis ir patvirtintos įsipareigojimų, gero įvertinimo arba 
pranašumo lygiu. 
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1980 m. Škotijos švietimo aktu tėvai įpareigojami užtikrinti, kad jų vaikai gaus tinkamą 
išsilavinimą nuo 5 metų amžiaus. Tai paprastai suteikiama lankant mokyklą. 
 
1980 m. Škotijos švietimo įstatymo 30 skyriuje teigiama, kad tėvų pareiga yra užtikrinti 
reguliarų lankymą. 1993 m. Škotijos švietimo (mokyklos ir paskirstymo informacijos) 
pataisos ir kt. Reglamentų 7 taisyklėje nurodoma, kad kiekvieno vaiko neatvykimas į 
mokyklą turi būti pažymimas mokyklos registre, kaip pateisintas arba nepateisintas. 
 
 
Pateisinamo neatvykimo apibrėžimai 
 
 Liga, kai neteikiamas mokymas 
 Vizitai pas medikus arba odontologus 
 Šaukimai į teismą ir ikiteismines apklausas 
 Apsilankymas svarstyme dėl vaikų ar rūpybos apžvalginiame posėdyje arba susijęs su 

tuo vizitas, arba susitikimas su kitu paslaugų teikėju, pvz., socialiniu darbuotoju 
 Religinės apeigos 
 Artimųjų netektis 
 Šeimai artimų žmonių vestuvės ir laidotuvės 
 Sutartas neatvykimas, susijęs su vaikais čigonų (klajoklių) šeimose 
 Dalyvavimas ne mokyklos debatuose, sporto, muzikos arba vaidybos užsiėmimuose, 

susitarus su mokykla 
 Mokyklos arba paslaugų transporto neatvykimas dėl blogo oro, avarijos ir pan. 
 Išimtinės šeimos aplinkybės (trumpalaikės) 
 Tik tos šeimos atostogos, kurios suderintos su mokykla ir laikomos išskirtinėmis 

aplinkybėmis 
 Pašalinimo periodas 
 
 
Nepateisinamo neatvykimo apibrėžimai 
 
 Visos šeimos atostogos, nebent esama išskirtinių aplinkybių 
 Tėvų toleruotinas neatvykimas, kai mokykla nesutinka, kad neatvykimui yra pakankama 

priežastis 
 Neatvykimas su tėvų žinia arba be jos 
 Visi kiti nepaaiškinami neatvykimai yra pažymimi kaip nepateisinami neatvykimai, 

nebent tam vėliau pateikiami pakankami pasiaiškinimai 
 Ilgalaikės išskirtinės šeimos globėjų aplinkybės, kai teikiama parama 
 Ginčytinos situacijos, susijusios su mokinio grąžinimu į mokyklą po nušalinimo 
 
Švietimo tarnyba stebi lankomumą siekdami suteikti tinkamą švietimą, rūpindamasi sveikata 
ir saugumu. Jei vaikas neatvyko į mokyklą dėl kokios nors priežasties, tėvai tuojau pat turi 
susiekti su mokykla pirmą vaiko neatvykimo dieną. Su bet kurio neatvykusio vaiko tėvais, 
jiems nepateikus pranešimo apie neatvykimą, pirmą neatvykimo dienos rytą mokykla 
susisieks asmeniškai, kad sužinotų, kur mokinys yra. Jei nepateikiamas pasiaiškinimas dėl 
neatvykimo, laikotarpis bus pažymėtas kaip nepateisintas neatvykimas. Dėl vaikų 
lankomumo problemų turintys tėvai turi susisiekti su mokykla tuojau pat, kai iškyla 
problema. 
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 Papildoma mokymosi Morėjuje pagalba  
 
Morėjaus taryba įpareigota dirbti kartu su tėvais, jaunais žmonėmis ir vaikais. Svarbu, kad 
kiekvienas, turintis, ką pasakyti per susirinkimus, ir turintis savo požiūrį, aktyviai diskutuotų 
sprendimų priėmimo procese. 
 
Tokios procedūros, kaip pokalbiai su mokyklos vadovais arba vadovaujančiu personalu 
(vidurinėse mokyklose), gali padėti išspręsti daugumą situacijų. Norėdami gauti daugiau su 
tuo susijusios informacijos, susisiekite su specialiųjų poreikių koordinatoriumi mokykloje. 
 
 

 Papildoma mokymosi Morėjuje pagalba  
Suvestinė informacija, reikalaujama 2004 m. ir 2009 m. 
Škotijos švietimo (papildomos mokymosi pagalbos) 
aktais 

 
2004 m. Škotijos švietimo (papildomos mokymosi pagalbos) aktas pagrįstas lygybe ir 
skatina vadovybę bendrąsias nuostatas pritaikyti tam tikros padėties poreikiams, kad 
individui būtų pritaikytos adekvačios ir veiksmingos nuostatos. Aktu taip pat praplečiama 
specialiųjų poreikių koncepcija, skatinamas bendradarbiavimas tarp skirtingų agentūrų ir 
reikalaujama didesnio tėvų, vaikų ir jaunų žmonių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese. 
Tikslas yra toliau užtikrinti, kad visi vaikai, jauni žmonės ir jų tėvai būtų įtraukti.  
 
2004 m. akte reikalaujama, jog vadovybė priimtų adekvačias ir veiksmingas nuostatas, kad 
vaikai ir jauni žmonės galėtų gauti naudos iš mokyklos švietimo. Reikalaujama papildoma 
pagalba yra teisė su prielaida, kad jiems būtų teikiamas švietimas pagrindine tvarka, kaip 
kurso dalykas.   
 
Mūsų mokyklose veikia pakopinės intervencijos modelis, kur pagalba teikiama skirtingais 
būdais, kad atitiktų individo poreikius. Mūsų požiūris į vertinimą užtikrina, kad vaikų ir jaunų 
žmonių poreikiai būtų suvokiami ir jiems būtų teikiama pagalba.  
 
Kartais tarp tėvų ir mokyklų gali iškilti ginčų. Nors mes visada tikimės, kad visi sunkumai 
gali būti išsprendžiami mokyklos lygmeniu, pastebime, kad tėvai arba jauni žmonės kartais 
nori įforminti savo susirūpinimą. Norėdami padėti tuo klausimu mes turime skundų 
procedūrą, taip pat siūlome nepriklausomą tarpininkavimą ir teismo sprendimą. Taip pat 
tam tikromis aplinkybėmis galima perduoti bylą į Specialiųjų poreikių tribunolą Škotijai.  
 
2009 m. Škotijos švietimo (papildomos mokymosi pagalbos) aktas, kuris įsigaliojo 2010 m. 
lapkričio 14 d., praplėtė specialiųjų poreikių apibrėžimą ir suteikė tėvams teisę teikti 
pasirinktos mokyklos prašymą vaikams arba jauniems žmonėms lankyti mokyklą gretimoje 
apylinkėje. Jame taip pat buvo plėtojama vaikų ir jaunų žmonių įtraukimo į sprendimus 
koncepcija ir komunikacija bei dalinimasis informacija. 
 
Abiejuose įstatymuose buvo reikalaujama, kad vadovybė atspausdintų visą informaciją ir 
kad visa tokia informacija būtų apibendrinta ir prieinama. Šiame biuletenyje pateikiamas 
toks apibendrinimas, taip pat tėvai ir jauni žmonės gali prašyti daugiau informacijos, 
pateikiamos kitose brošiūrose mokyklose ir Morėjaus taryboje. 
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Pagal įstatymą reikalaujama 
informacija 

Leidinio informacija Nuoroda 

Su specialiųjų poreikių 
nuostatomis susijusi 
vyriausybės politika 

Brošiūra: Morėjaus 
specialiųjų poreikių 
nuostatų politika 

file68834.pdf 
 

Kaip vadovybė užtikrina 
adekvačias ir veiksmingas 
pagalbos nuostatas ir šių 
poreikių bei pagalbos svarstymo 
nuostatas 

Brošiūra: vaikų ir jaunų 
žmonių specialiųjų poreikių 
nustatymas  
 
ir 
 
brošiūra: mokinių 
specialiųjų poreikių 
pradinis ir pakartotinis 
vertinimas 

 
file68832.pdf 
 
 
 
 
file68831.pdf 
 

Kitos įstatymų numatytos 
galimybės įvertinti vaikus ir 
jaunus žmones, turinčius 
specialiųjų poreikių ir (arba) 
reikalaujančius koordinuoto 
pagalbos plano  
Tėvų, vaikų ir jaunų žmonių 
vaidmenys visuose planuose 

Brošiūra: tėvų, vaikų ir 
jaunų žmonių su 
specialiaisiais poreikiais 
vaidmenys 

 
file68835.pdf 
 

Ginčų sprendimas Brošiūra: tarpininkavimo 
paslaugų teikimas ir ginčų 
sprendimas 

file68833.pdf 
 

Apibendrinimo informacija Brošiūra: specialieji 
poreikiai Morėjuje: 
apibendrinimas 
 

file68830.pdf 
 

  
 
Informacinę medžiagą galima gauti mokykloje arba internete adresu 
http://www.moray.gov.uk/moray_standard/page_42567.html.  
 
Norėdami gauti daugiau informacijos ir patarimų, susisiekite adresu: 
 
Education, Communities & Organisational Development, Moray Council, Council Office, 
High Street, Elgin, IV30 1BX 
Telefonas 01343 563374, el. paštas: Education@moray.gov.uk  
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 Pasiekiamumas 
 
Mokyklos pareiga yra užtikrinti, kad visi mūsų mokiniai turėtų vienodas galimybes mokytis, 
pritaikytas, kiek galima, jų asmeniniams poreikiams. Tai taikoma ne tik pamokų turiniui ir 
mokymo strategijoms, bet ir nedidelėms adaptacijoms prie fizinės mūsų pastatų aplinkos, 
kad patenkintume mokinių poreikius esant fiziniams arba nerviniams pablogėjimams, 
įskaitant klasių perkėlimą į apatinį aukštą, kur galima. Taip pat turime užtikrinti, kad negalią 
turintys tėvai ir globėjai turėtų lygiavertę prieigą prie informacijos apie savo vaikus. Čia 
kalbama ir, pavyzdžiui, apie tėvų susirinkimo vietos perkėlimą, kad būtų lengvesnė fizinė 
prieiga, vertėjo pasamdymą kurtiems žmonėms, susitarimą dėl bendravimo telefonu 
sistemos, kad būtų galima palaikyti tiesioginį ryšį su tėvais. 
 
 

 Švietimo psichologijos tarnyba 
 
Švietimo psichologijos tarnyba yra registruotų psichologų, kurie dirba su tėvais / globėjais, 
mokyklos darbuotojais ir kitais kvalifikuotais asmenimis, skyrius, tam, kad padėtų vaikams ir 
jaunuoliams kuo daugiau pasiekti švietimo srityje bei sumažinti sunkumus, su kuriais jie gali 
susidurti. Pagrindiniai tarnybos tikslai yra socialinės integracijos stiprinimas, jaunuolių ir 
šeimų socialinė ir emocinė gerovė ir pasiekimų gerinimas. Pagal Škotijos įstatymus, ji turi 
konsultuoti vietos įstaigas apie tai, kaip geriausiai patenkinti vaikų ir jaunuolių, kuriems 
reikalinga papildoma parama, poreikius. 
 
Švietimo psichologai atlieka daug veiksmų, iš kurių pagrindiniai yra konsultavimas, 
vertinimas, intervencija, mokymas ir tyrimas. Tai gali būti atliekama su vaikais ir šeimomis, 
mokyklomis ir įstaigomis arba vietos įstaigoje / valstybės lygmenyje. Kiekvienam Morėjaus 
švietimo psichologui yra priskirta rajono mokyklų grupė ir individuali mokykla, taip pat 
dalyvauja kitų vietos įstaigų / daugelio organizacijų veikloje, pvz., darbas grupėse, 
mokymas ir projektų kūrimas ir pritarimo gavimas. 
 
Švietimo psichologai artimai dirba su mokiniais, tėvais ir mokyklomis tam, kad padėtų 
individualiam mokymui ir gerovei, ir tai paprastai yra atliekama per susirinkimus dėl 
bendradarbiavimo ir galbūt tiesiogiai bendraujant su jaunuoliu / šeima. Visi švietimo 
psichologai yra registruoti Sveikatos priežiūros specialistų taryboje ir vadovaujasi Britų 
psichologų draugijos etikos ir elgesio kodeksu (2009). 
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 Anglų, kaip papildomos kalbos, tarnyba (EAL) 
 
Šios tarnybos tikslas dvikalbiams mokiniams palengvinti prieigą prie pagrindinio mokymo 
plano ir užtikrinti vienodas galimybes Morėjaus mokyklose. Ji siekia suteikti galimybę 
mokiniams užtikrinti pilnavertį gyvenimą bei darbą mokykloje ir platesnėje bendruomenėje, 
dirbant kartu su tėvais. Tarnyba pripažįsta dvikalbių mokinių kultūrinę ir kalbinę įvairovę, 
kaip teigiamą visų pripažįstamą indėlį. 
 
Jei jūs, kaip šeima, namuose kalbate kita kalba nei anglų, jums reikėtų apie tai pasakyti 
mokyklos vadovui įregistruojant savo vaiką, kad jam būtų sukurtas atitinkamas pagalbos 
lygis. 
 
 

 Pradinio mokymo paslaugos (kalbos mokymas) EYES 
 
Ši keliaujanti tarnyba teikia paslaugas visam Morėjui, ir darbas vyksta su mažais vaikais, 
turinčiais tarties bei bendravimo sunkumų. Į paslaugas įtraukiama pagalba vaikams su 
autizmo apraiškų įvairove ir sudėtingais komunikacijos sutrikimais. 
 
Ankstyvųjų metų darbas vyksta su ikimokyklinio amžiaus vaikais nuo 3 iki 5 metų, kurie turi 
akivaizdžių mokymosi ir (arba) bendravimo sutrikimų. Didelis dėmesys skiriamas pagalbai 
tėvams, vyksta apsilankymai namuose pas ikimokyklinio amžiaus vaikus. 
 
Pagalbos dėl kalbos tarnyba dirba su vaikais, besimokančiais pirmosiose klasėse pradinėje 
mokykloje, ir sutelkia dėmesį į specifines kalbos bei bendravimo problemas, o ne į bendrus 
mokymosi sunkumus. Svarbi darbo sritis yra padėti persikelti į pradinę mokyklą. Tai 
keliaujančio kalbų atitikmens skyriaus nuostata, kurią sukūrė tam tikri kiti valdžios organai. 
 
 

 Jutiminio švietimo tarnyba 
 
Vaikų su klausos negalia švietimo tarnyba 
 
Ši tarnyba skiria peripatetinius (keliaujančius) mokytojus kurtiems asmenims, ir skiria 
pagalbinius darbuotojus, kurie vykdo tiesioginį mokymą ir teikia paramą aktyviam kurčių ir 
klausos sutrikimą turinčių vaikų mokymui nuo ligos diagnozavimo iki mokyklos baigimo. 
Mes artimai dirbame su tėvais, mokytojais, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais ir 
savanoriškomis organizacijomis, siekiant užtikrinti veiksmingą kurčiųjų mokinių įsitraukimą į 
jų mokyklos gyvenimą. Ugdymo įstaigoms yra prieinamas kurčiųjų supratimo mokymas ir 
pagalba tėvams, norint suprasti savo vaikų klausos negalios problemą. 
 
Vaikų su regėjimo negalia švietimo tarnyba 
 
Ši keliaujanti tarnyba teikia pagalbą silpnaregiams vaikams jų namuose, vaikų darželiuose, 
lopšeliuose arba mokyklose. Visa tai vyksta nuolat vertinant funkcinį matymą, planuojant ir 
taikant mokymo programas. Tarnyba ypač įsitraukia vaiko auklėjimo kritiniu metu, pvz., 
pradedant lankyti mokyklą, keičiant mokyklą ir baigiant mokyklą. Visam susijusiam 
personalui siūlomi supratimo mokymai. 
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Vizitai į namus yra vykdomi, siekiant konsultuoti ar suteikti informaciją apie vaikų su 
regėjimo negalia ugdymą. Tėvus galime palydėti į akių klinikas ir paskatinti dalyvauti, 
ugdant pagrindinius jų vaikų įgūdžius. 
 
 

 Morėjaus SEBN tarnyba 
 
Morėjaus SEBN tarnyba yra platų paslaugų spektrą Morėjaus rajone teikianti tarnyba, kuri 
siūlo tikslingą paramą vaikams ir jaunuoliams, padedant patenkinti jų socialinius, emocinius 
ir elgesio poreikius (SEBN). Pradinės ir vidurinės mokyklos mokinius į tarnybą atsiunčia jų 
mokyklos. Prieš kreipiantis į tarnybą, mokyklos darbuotojai turi vykdyti ir pateikti įrodymų 
apie intervencijos etapų procesą, apimantį paramą daugelyje sričių mokykloje, visuomenėje 
ir daugelyje organizacijų. 
  
Pagrindiniai tikslai:- 
 
 prisidėti prie vaikų ir jaunuolių, kuriems reikalinga parama dėl socialinių, emocinių ir 

elgesio poreikių (SEBN), sveikatos ir gerovės  
 remti dalyvavimą ir sudaryti galimybę pasiekti pagrindinį ugdymą vaikams, kurie turi 

SEBN.  
 bendradarbiauti su mokyklomis, šeimomis, jaunuoliais ir atitinkamomis organizacijomis, 

užtikrinant kokybišką ir vaiko poreikius atitinkantį ugdymą  
 pasiūlyti paramą, konsultavimą ir mokymo galimybes mokyklos darbuotojams  
 
Morėjaus SEBN tarnyba bendradarbiauja, sudarydama individualias alternatyvias mokymo 
programas, orientuotas į sveikatą ir gerovę, žemiau yra išdėstytos pagrindinės funkcijos:- 
 
 pagrindinio mokytojo ir pagrindinio darbuotojo sistema, skirta konsultavimui, 

asmeniniam ir socialiniam tobulėjimui bei mokinių visapusei priežiūrai ir gerovei  
 atitinkamos procedūros, siekiant tenkinti gerovės poreikius, pagal kuriuos yra nustatomi 

asmeniniai mokinio sveikatos ir gerovės tikslai.  
 darbas, bendradarbiaujant su daugeliu organizacijų  
 galimybė baigti akredituoto platesnių žinių pasiekimo kursą, kuris gali apimti raštingumo 

ir mokėjimo skaičiuoti rezultatus  
 planavimas, sulaukus 16 metų amžiaus, įgyvendinat sėkmingą veiklą darbe ir gyvenime  
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 Tėvų dalyvavimas (įskaitant tėvų tarybas) 
 
Pagal 2006 m. Škotijos mokyklų (tėvų dalyvavimo) aktą visi mokyklą lankančių mokinių 
tėvai automatiškai tampa tėvų forumo dalimi. Kaip tėvų forumo narys jūs galite: 
 
 gauti informaciją apie mokyklą ir jos veiklą; 
 daugiau sužinoti apie tai, ką mokyklai reiškia bendradarbiavimas su tėvais; 
 dalyvauti sprendžiant, kaip organizuojamas ir kaip veikia tėvų atstovaujamas organas 

(tėvų taryba); 
 nustatyti, kokiais klausimais tėvų taryba turėtų dirbti su mokykla; 
 būti klausiamas (-a) nuomonės tėvų taryboje su mokykla ir teikiamu išsilavinimu 

susijusiais klausimais; 
 dirbti bendradarbiaudamas su personalu; 
 mėgautis savo pasirinktu būdu dalyvaudamas (-a) mokyklos gyvenime. 
 
Tėvų forumas sprendžia dėl tinkamiausio mokyklai tėvų tarybos tipo ir struktūros. Tik 
mokykloje besimokančių vaikų tėvai gali būti tėvų tarybos nariai, nors tėvų tarybos 
struktūroje gali įtraukti ir kiti žmonės. Tėvų tarybos pirmininkas turi būti vienas mokykloje 
besimokančio vaiko tėvų. Mokyklos vadovas pateiks daugiau informacijos apie tėvų tarybą. 
 
 

 Rasinių santykių aktas 
 
Rasių lygybė 
 
Švietimo skyrius turi bendrąsias ir specialiąsias pareigas, apibrėžtas 1976 m. Rasinių 
santykių akto 71(1) skyriuje. Morėjaus taryba nepritaria rasizmui. Šie įsipareigojimai apima 
visus žingsnius siekiant, kiek įmanoma, panaikinti diskriminacijos ir rasizmo atvejus ir remti 
lygias galimybes bei gerus santykius tarp visų bendruomenės narių.  Švietimo skyrius 
įsipareigojęs moraliniu pagrindu gerbti ir aukštinti etninę įvairovę. Švietimo i skyrius 
stengiasi paruošti visus mokinius gyventi daugiakultūrėje bei daugiaetninėje visuomenėje ir 
stengsis skatinti rasinę lygybę visomis darbo aprėptimis tarp paslaugų naudotojų, personalo 
ir bendruomenės partnerių. 
 
Morėjaus taryba turi rasinės lygybės programą ir, kaip tos programos dalis, Švietimo 
tarnyba turi aiškią rasinės lygybės politiką. Šios politikos kopiją galite peržiūrėti mokykloje 
arba internete adresu www.moray.gov.uk/downloads/file43732.pdf.  
 
Visas rasinės lygybės strategijų vadovas pateikiamas Morėjaus įtraukimo faile „Rasinė 
lygybė“.  Šio failo kopijas galima peržiūrėti mokykloje arba internete adresu 
www.moray.gov.uk/moray_standard/page_43019.html.  
 
Jei norite gauti kopijas, prašome susisiekti šiais kontaktiniais duomenimis: 
 
Education, Communities & Organisational Development, Moray Council, Council Offices, 
High Street, Elgin  IV30 1BX; 
telefonas 01343 563374, el. paštas: Education@moray.gov.uk  
 



11. BENDROJI INFORMACIJA 

24 

 
Rasistiniai incidentai 
 
„Rasistinis incidentas yra bet koks įvykis, kurį auka arba bet kuris kitas asmuo suvokia, kaip 
rasistinį“. 
 
Morėjaus taryba yra „Grampian“ rasistinių incidentų sudėtinės agentūros strategijos grupės 
partnerė. Visi rasistiniai incidentai turi būti užfiksuoti atitinkamoje formoje kaip rasistiniai 
įvykiai. Tėvai, mokiniai arba personalas gali paprašyti užregistruoti incidentą, užpildydami 
rasistinių incidentų pranešimo formą mokykloje. Tėvai, mokiniai arba Švietimo ir socialinės 
rūpybos tarnybos klientai apie rasistinį įvykį gali pranešti bet kuriai bendrijai priklausančiai 
agentūrai. Formos užpildymo rekomendacijas ir daugiau apie rasistinių įvykių strategiją 
galite sužinoti visose mokyklose ir švietimo įstaigose. 
 
Morėjaus taryba mokykloms pateikė instrukcijas, kaip susisiekti su vertėjais, jei to reikalauja 
tėvai arba mokiniai. 
 
 

 Neįgaliųjų diskriminacija 
 
Morėjaus tarybos, Švietimo strategijos dėl diskriminacijos, susijusios su mokinių negalia, 
vengimo remiasi teisės aktais, kaip nurodyta 1995 m. Neįgaliųjų diskriminacijos akte ir jo 
2001 m. pakeitimuose. Šie įstatymai vaiko diskriminaciją, susijusią su jo negalia, mokykloje 
daro neteisėtą. 
 
„Negalia“ apibrėžiama, kaip būklė, kuri neleidžia arba pernelyg apsunkina vaiko arba 
jaunuolio galimybę naudotis mokyklos paslaugomis: 
 
 mokyklos programa, pavyzdžiui, ar silpną regėjimą turintiems vaikams yra didelių 

spausdintų knygų; 
 mokyklos aplinka, pavyzdžiui, ar neįgaliųjų vežimėlyje sėdintis vaikas lengvai juda, kaip 

reikalaujama, iš vienos mokyklos vietos į kitą. 
 
Negalia taip pat apibrėžiama, kaip būklė, dėl kurios mokyklai gali reikėti įvesti atitinkamas 
alternatyvias komunikacijos sistemas, pavyzdžiui, aprūpinti kilnojamais elektriniais 
virpintuvais, kurie padėtų neprigirdintiems vaikams girdėti mokyklos skambučius ir (arba) 
gaisro pavojaus signalus. 
 
Visas neįgaliųjų galimybių strategijų vadovas pateikiamas Morėjaus įtraukimo faile „Prieiga 
visiems“.  Šio failo kopijas galima peržiūrėti mokykloje arba internete adresu 
www.moray.gov.uk/moray_standard/page_43019.html.  
 
Jei norite gauti kopiją, prašome susisiekti šiais kontaktiniais duomenimis: 
 
Education, Communities & Organisational Development, Moray Council, Council Offices, 
High Street, Elgin  IV30 1BX; 
telefonas 01343 563374, el. paštas: Education@moray.gov.uk  
 
„Vadovą tėvams dėl 1995 m. Neįgaliųjų diskriminacijos akto IV dalies ir jo pataisos 2001 m. 
Specialiųjų švietimo poreikių ir neįgaliųjų mokyklose aktu“ galima nemokamai gauti 
paskambinus negalios komisijos pagalbos linijos telefonu 08457 622633. 
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 Tobulėjimo programa 
 
„Curriculum for Excellence“ - svarbiausi švietime yra studentai ir mokiniai. Jo centre - keturi 
esminiai gebėjimai, padedantys suvokti švietimo ir mokymosi, trunkančio visą gyvenimą 
pobūdį. Keturių gebėjimų tikslas yra padėti vaikams ir jaunimui tapti:  
 
 Asmenimis, kurie sėkmingai mokosi 
 Savimi pasitikinčiais asmenimis 
 Atsakingais piliečiais 
 Indėlį įnešančiais asmenimis 
 
Kas svarbu? 
 
Visi vaikai ir jaunuoliai Škotijoje turi teisę mokytis pagal nuoseklią mokymo programą nuo 3 
iki 18 metų amžiaus, kad galėtų tobulinti žinias, įgūdžius ir savybes, kurių jiems reikia 
prisitaikyti, kritiškai mąstyti ir klestėti šiandienos pasaulyje. 
 
Mokymo turinys apibrėžiamas kaip visuma, kas numatyta vaikams ir jaunimui nuo 
ankstyvojo mokymosi ir vaikų priežiūros iki mokyklos ir vėliau. Tą visumą besimokantieji gali 
planuoti ir patirti keturiuose kontekstuose: 
 
 Mokymo programos sritys ir dalykai 
 Tarpdisciplininis mokymasis 
 Mokyklos etosas ir gyvenimas 
 Asmeninių pasiekimų galimybės 
 
Teisė į mokymo programą 

 
Vaikų ir jaunų asmenų teisė yra esminė Škotijos mokymo programoje ir kiekvienas vaikas ir 
jaunuolis turi teisę į: 
 
 Programą, kuri yra nuosekli nuo 3 iki 18 metų; 
 Platų bendrąjį išsilavinimą, įskaitant gerai suplanuotą patirtį ir rezultatus visose mokymo 

programos srityse nuo ankstyvo amžiaus iki S3. Tai apima supratimą apie pasaulį, 
Škotijos vietą jame ir aplinką, vadinamą „tvariu mokymusi“; 

 Tolesnis etapas po S3, kuris suteikia galimybių siekti – įskaitant galimybę mokytis 
profesinių dalykų ir kitų suplanuotų veiklų vystyti keturis gebėjimus; 

 mokymosi įgūdžių, gyvenimo įgūdžių ir darbo įgūdžių ugdymo galimybės; 
 galimybes pasiekti aukščiausią asmeninį potencialą, gauti naudos iš atitinkamos 

asmeninės paramos ir iššūkių; 
 teikti paramą, kuri padėtų jiems rasti pozityvias ir ilgalaikes kryptis po mokyklos. 



11. BENDROJI INFORMACIJA 

26 

 
Kaip mes tai darome 
 
Mokymo programos tikslų pavertimas praktika yra nuolatinis procesas. 
 
Pagrindiniai elementai 
 
Bendras švietimas turi penkis lygius (ankstyvas, pirmas, antras, trečias ir ketvirtas). Tolesnė 
stadija skirta tobulinti bendrą švietimo patirtį ir leisti jauniems žmonėms siekti kvalifikacijų ir 
lankyti kursus pagal jų gebėjimus ir interesus. 
 
Aštuonios mokymo programos sritys: 
 Ekspresyvūs menai; 
 Sveikata ir gerovė; 
 Kalbos (įskaitant anglų, Gàidhlig, Gaelic, moderniosios kalbos ir klasikinės kalbos); 
 Matematika; 
 Religija ir dorinis ugdymas (įskaitant religinį ir dorinį ugdymą Romos katalikų mokyklose) 
 Gamtos mokslai 
 Socialinės studijos 
 Technologijos. 
 
Raštingumas, gebėjimas skaičiuoti, sveikata ir bendra gerovė yra ypatingai svarbios – šios 
sritys laikomos visų darbuotojų “atsakomybe”. 
 
 

 Duomenų apsaugos aktas 

Informacija apie mokinius ir tėvus (globėjus) saugiai laikoma kompiuterių sistemoje. 
Surinkta informacija naudojama pagal 2018 m. Duomenų apsaugos aktą. 

Informacija gali būti naudojama mokymui, registravimui, vertinimui ir atliekant kitas 
administravimo pareigas. Informacija dalinamasi su Morėjaus taryba administraciniais ir 
statistiniais tikslais. Informacijos dalimis dalinamasi su tokiais partneriais, kaip Škotijos 
įgūdžių vystymo vadovybe, Škotijos kvalifikacijos vadovybe ir NHS (dantų ir vaiko sveikatos 
imunizacijos programoms). Informacija taip pat dalinamasi su Škotijos vyriausybe 
statistiniais ir moksliniais tikslais, nors vaikų asmenybė nėra atskleidžiama. 

Duomenų apsaugos aktu užtikrinama, kad informacija būtų surinkta sąžiningai ir teisėtai, 
būtų tiksli, adekvati, atnaujinama, nelaikoma ilgiau nei reikia ir būtų atskleista tik remiantis 
Elgsenos kodeksu. 

Norėdami gauti daugiau informacijos ir patarimų, susisiekite adresu: 
 
Education, Communites & Organisational Development, Moray Council, Council Offices, 
High Street, Elgin  IV30 1BX; 
telefonas 01343 563374, el. paštas: Education@moray.gov.uk  
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 Švietimo duomenų apie mokinius perdavimas 
 
Duomenis apie kiekvieną mokinį renka vietinė valdžia ir Škotijos vyriausybė. Mokinių 
vardus, pavardes ir adresus renka mokykla ir švietimo įstaiga, bet šie duomenys 
neperduodami Škotijos vyriausybei. Vienintelis perduodamas jūsų adreso elementas yra 
jūsų pašto kodas. Duomenys laikomi saugiai, ir Škotijos vyriausybė negali paskelbti ir 
nepaskelbs jokios informacijos apie atskirus mokinius.  Ji naudojama tik statistiniams ir 
moksliniams tikslams.   
 
Daugiau informacijos 
 
Jei jaučiate nerimą dėl „ScotXed“ duomenų rinkimo, galite susisiekti su vyresniuoju 
statistiku elektroninio pašto adresu 
ScotXed@scotland.gsi.gov.uk arba rašydami laišką adresu: 
The ScotXed Support Office, Area 2D, Victoria Quay, Leith, EH6 6QQ. 
 
 

 2002 m. Škotijos informacijos laisvės aktas 
 
2002 m. Škotijos informacijos laisvės akto tikslas – padidinti viešojo sektoriaus atvirumą ir 
atsakomybę suteikiant žmonėms teisę pasiekti Škotijos viešųjų institucijų  
turimą informaciją. Aktas taikomas beveik visoms Škotijos viešosioms institucijoms, 
įskaitant vietinę valdžią, NHS, Škotijos parlamentą ir Škotijos vyriausybę. 
Morėjaus tarybos tikslas yra padaryti tokią informaciją kiek galima labiau prieinamą 
visuomenei per savo tinklalapį ir per savo skelbimo sistemą. Jei negalite rasti to, ko 
ieškote, susisiekite su bet kuriuo Tarybos skyriumi tiesiogiai arba užpildydami formą 
internete. Tinklalapio adresas yra www.moray.gov.uk.  
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12. MOKYKLOS 
 
Morėjuje yra 54 mokyklos: 8 vidurinės ir 46 pradinės. Vaikams su specialiaisiais poreikiais 
pagalba suteikiama grupėse arba bazėse ir mokyklų mokymosi pagalbos skyriuose, kur 
bendrai mokosi fiziškai ar protiškai nesveiki vaikai kartu su sveikais. Kiekviena mokykla 
leidžia mokyklos vadovą, kuriame pateikiama daugiau informacijos apie mokyklą. Kai 
kuriais atvejais mokyklos taip pat gali turėti savo tinklalapius.  
 
Mokyklose dirbama grupėmis, remiantis vidurinių mokyklų ir su jomis susijusių pradinių 
mokyklų formatu. Tai žinoma, kaip susietų mokyklų grupė (ASG). Morėjuje yra 8 susietų 
mokyklų grupės: 
 

 Buckie ASG; 
 Elgin akademijos ASG; 
 Elgin vidurinės ASG; 
 Forres ASG; 
 Keith ASG; 
 Lossiemouth ASG; 
 Milne ASG; 
 Speyside ASG. 

 
 
BUCKIE ASG 
 
Buckie vidurinė mokykla West Cathcart Street, Buckie AB56 1QB 
Tel. 01542 832605 Faks. 01542 835758 
El. paštas: admin.buckiehigh@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: Vidurinis + sustiprintas aprūpinimas specialiesiems poreikiams 
 
Cluny pradinė mokyklą  South Pringle Street, Buckie AB56 1PX 
Tel. 01542 831417 Faks. 01542 835863 
El. paštas: admin.clunyp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
Cullen pradinė mokykla  Old Church Road, Cullen AB56 4UZ 
Tel. 01542 840279 Faks. 01542 841511 
El. paštas: admin.cullenp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis 
 
Findochty pradinė mokykla  Burnside Street, Findochty AB56 4QW 
Tel. 01542 832287 Faks. 01542 835864 
El. paštas: admin.findochtyp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis 
 
Millbank pradinė mokykla  McWilliam Crescent, Buckie AB56 1LU 
Tel. 01542 831113 Faks. 01542 831935 
El. paštas: admin.millbankp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis + sustiprintas aprūpinimas specialiesiems poreikiams 
 
Portessie pradinė mokykla  School Road, Portessie AB56 1TN 
Tel. 01542 832288 Faks. 01542 835866 
El. paštas: admin.portessiep@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
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Portgordon pradinė mokykla  Richmond Terrace, Portgordon AB56 5RA 
Tel. 01542 831198 Faks. 01542 835868 
El. paštas: admin.portgordonp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis 
 
Portknockie pradinė mokykla  King Edward Terrace, Portknockie AB56 4NX 
Tel. 01542 840244 Faks. 01542 841512 
El. paštas: admin.portknockiep@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
St Peter’s RC pradinė mokykla  37 St Peter’s Terrace, Buckie AB56 1QN 
Tel. 01542 831339 Faks. 01542 835867 
El. paštas: admin.stpetersp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis 
  
 
ELGIN AKADEMIJOS ASG 
 
Elgin akadecija  Morriston Road, Elgin IV30 4ND 
Tel. 01542 543485 Faks. 01343 540893 
El. paštas: admin.elginacad@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: Vidurinis + sustiprintas aprūpinimas specialiesiems poreikiams 
 
Bishopmill pradinė mokykla  Morriston Road, Bishopmill, Elgin IV30 4DY 
Tel. 01542 547841 Faks. 01343 551437 
El. paštas: admin.bishopmillp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
Burghead pradinė mokykla  Grant Street, Burghead IV30 5UQ 
Tel. 01542 835529 Faks. 01343 835439 
El. paštas: admin.burgheadp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis 
 
East End pradinė mokykla  Institution Road, Elgin IV30 1RP 
Tel. 01542 542381 Faks. 01343552763 
El. paštas: admin.elgineastp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis 
 
Seafield pradinė mokykla  Deanshaugh Terrace, Bishopmill, Elgin IV30 4ES 
Tel. 01542 547792 Faks. 01343 552963 
El. paštas: admin.seafieldp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis 
 
St Sylvester’s RC pradinė mokykla  Abbey Street, Elgin IV30 1DA 
Tel. 01542 541453 Faks. 01343 550672 
El. paštas: admin.stsylvestersp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
West End pradinė mokykla  Mayne Road, Elgin IV30 1PA 
Tel. 01542 543161 Faks. 01343 550575 
El. paštas: admin.elginwestp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis  
  
 
ELGIN VIDURINĖS ASG 
 
Elgin vidurinė mokykla  High School Drive, New Elgin, Elgin IV30 6UD 
Tel. 01542 545181 Faks. 01343 510892 
El. paštas: admin.elginhigh@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: Vidurinis + sustiprintas aprūpinimas specialiesiems poreikiams 
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Greenwards pradinė mokykla  Edgar Road, New Elgin, Elgin IV30 6UQ 
Tel. 01542 541661 Faks. 01343 550656 
El. paštas: admin.greenwardsp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis + sustiprintas aprūpinimas specialiesiems poreikiams 
 
Linkwood Primary School Institution Road, Elgin, IV30 1RA 
Tel: 01343 547782 
El. paštas: admin.linkwoodp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
Mosstowie pradinė mokykla  Miltonduff, Elgin IV30 8TY 
Tel. 01542 547119 Faks. 01343 551656 
El. paštas: admin.mosstowiep@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
New Elgin pradinė mokykla  Bezack Street, New Elgin, Elgin IV30 6DP 
Tel. 01542 547587 Faks. 01343 552308 
El. paštas: admin.newelginp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis  
 
 
FORRES ASG 
 
Forres akademija  Burdsyard Road, Forres IV36 1FG 
Tel. 01309 672271 Faks. 01309 676745 
El. paštas: admin.forresacad@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: Vidurinis + sustiprintas aprūpinimas specialiesiems poreikiams 
 
Alves pradinė mokykla  1 Main Road, Alves IV30 8UR 
Tel. 01542 850247 Faks. 01343 850475 
El. paštas: admin.alvesp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
Anderson’s pradinė mokykla  High Street, Forres IV36 1DB 
Tel. 01309 672887 Faks. 01309 675934 
El. paštas: admin.andersonsp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
Applegrove pradinė mokykla  Orchard Road, Forres IV36 1PJ 
Tel. 01309 672367 Faks. 01309 674978 
El. paštas: admin.applegrovep2@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis + sustiprintas aprūpinimas specialiesiems poreikiams 
 
Dallas pradinė mokykla  Dallas IV36 2SA 
Tel. 01542 890206 Faks. 01343 890456 
El. paštas: admin.dallasp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
Dyke pradinė mokykla  Dyke IV36 2TF 
Tel. 01309 641275 Faks. 01309 641612 
El. paštas: admin.dykep@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
Kinloss pradinė mokykla  Burghead Road, Kinloss IV36 3SX 
Tel. 01309 690376 Faks. 01309 691548 
El. paštas: admin.kinlossp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis  
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Logie pradinė mokykla  Dunphail, Forres IV36 2QG 
Tel. 01309 611258 Faks. 01309 611385 
El. paštas: admin.logiep@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
Pilmuir pradinė mokykla   Pilmuir Road, Forres IV36 1HD 
Tel. 01309 673034 Faks. 01309 671312 
El. paštas: admin.pilmuirp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis 
 
  
KEITH ASG 
 
Keith vidurinė mokykla  School Road, Keith AB55 5ES 
Tel. 01542 882461 Faks. 01542 886032 
El. paštas: admin.keithgrammar@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: Vidurinis + sustiprintas aprūpinimas specialiesiems poreikiams 
 
Botriphnie pradinė mokykla  Drummuir, Keith AB55 5JF 
Tel. 01542 810207 Faks. 01542 810387 
El. paštas: admin.botriphniep@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
Crossroads pradinė mokykla  Grange, Keith AB55 6LX 
Tel. 01542 870221 Faks. 01542 870369 
El. paštas: admin.crossroadsp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
Keith pradinė mokykla  School Road, Keith AB55 5ES 
Tel. 01542 882802 Faks. 01542 886916 
El. paštas: admin.logiep@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis + sustiprintas aprūpinimas specialiesiems poreikiams 
 
Newmill pradinė mokykla  Isla Road, Newmill, Keith AB55 6US 
Tel. 01542 882788 Faks. 01542 882637 
El. paštas: admin.newmillp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
Rothiemay pradinė mokykla  Rothiemay, Huntly AB54 7LT 
Tel. 01466 711220 Faks. 01466 711426 
El. paštas: admin.rothiemayp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
St Thomas RC pradinė mokykla  Chapel Street, Keith AB55 5AL 
Tel. 01542 882256 Faks. 01542 886841 
El. paštas: admin.stthomasp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis 
 
 
LOSSIEMOUTH ASG 
 
Lossiemouth vidurinė mokykla  Coulardbank Road, Lossiemouth IV31 6JU 
Tel. 01542 812047 Faks. 01343 814343 
El. paštas: admin.lossiehigh@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: Vidurinis + sustiprintas aprūpinimas specialiesiems poreikiams 
 
Burghead pradinė mokykla  Grant Street, Burghead IV30 5UQ 
Tel. 01542 835529 Faks. 01343 835439 
El. paštas: admin.burgheadp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis 
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Hopeman pradinė mokykla  School Road, Hopeman IV30 5TQ 
Tel. 01542 830281 Faks. 01343 835152 
El. paštas: admin.hopemanp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis 
 
Hythehill pradinė mokykla  Lossiemouth IV31 6RF 
Tel. 01542 812014 Faks. 01343 815467 
El. paštas: admin.hythehillp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis + sustiprintas aprūpinimas specialiesiems poreikiams 
 
St Gerardine pradinė mokykla  St Gerardine Road, Lossiemouth IV31 6JX 
Tel. 01542 812251 Faks. 01343 812087 
El. paštas: admin.stgerardinesp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis 
  
 
MILNE'S ASG 
 
Milne’s vidurinė mokykla  West Street, Fochabers IV32 7DJ 
Tel. 01542 820611 Faks. 01343 820306 
El. paštas: admin.milneshigh@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: Vidurinis + sustiprintas aprūpinimas specialiesiems poreikiams 
 
Lhanbryde pradinė mokykla  Garmouth Road, Lhanbryde IV30 8PD 
Tel. 01542 842649 Faks. 01343 843285 
El. paštas: admin.lhanbrydep@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis + sustiprintas aprūpinimas specialiesiems poreikiams 
 
Milne’s pradinė mokykla  High Street, Fochabers IV32 7EP 
Tel. 01542 820977 Faks. 01343 821499 
El. paštas: admin.milnesp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis 
 
Mosstodloch pradinė mokykla  Garmouth Road, Mosstodloch IV32 7JB 
Tel. 01542 820476 Faks. 01343 821394 
El. paštas: admin.mosstodlochp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
  
 
SPEYSIDE ASG 
 
Speyside vidurinė mokykla  Mary Avenue, Aberlour AB38 9QU 
Tel. 01340 871522 Faks. 01340 871098 
El. paštas: admin.speysidehigh@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: Vidurinis + sustiprintas aprūpinimas specialiesiems poreikiams 
 
Aberlour pradinė mokykla  Mary Avenue, Aberlour AB38 9PN 
Tel. 01340 871255 Faks. 01340 871076 
El. paštas: admin.aberlourp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis + sustiprintas aprūpinimas specialiesiems poreikiams 
 
Craigellachie pradinė mokykla  John Street, Craigellachie AB38 9SX 
Tel. 01340 881271 Faks. 01340 881537 
El. paštas: admin.craigellachiep@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
Glenlivet pradinė mokykla  Ballindalloch AB37 9DA 
Tel. 01807 590216 Faks. 01807 590216  
El. paštas: admin.glenlivetp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
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Inveravon pradinė mokykla 
Tel. 01340 810257 Faks. 01340 810623 
El. paštas: admin.knockandop@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
Knockando pradinė mokykla  Knockando AB38 7RY 
Tel. 01340 810257 Faks. 01340 810623 
El. paštas: admin.knockandop@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: pradinis 
 
Mortlach pradinė mokykla  York Street, Dufftown AB55 4AU 
Tel. 01340 820268 Faks. 01340 820871 
El. paštas: admin.mortlachp2@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis 
 
Rothes pradinė mokykla  Green Street, Rothes AB38 7BD 
Tel. 01340 831269 Faks. 01340 831380 
El. paštas: admin.rothesp@moray-edunet.gov.uk 
Mokymo nuostatos: ikimokyklinis, pradinis 
 
Tomintoul pradinė mokykla  Cults Drive, Tomintoul AB37 9HA 
Tel. 01807 580271 Faks. 01807 580464 
El. paštas: admin.tomintoulp@moray-edunet.gov.uk 
 


