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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.
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:
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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.

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.
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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:
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.
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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.

 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

Information for Parents & Carers – Admission to School & Placing Requests 2021 - Latvian

noteikts, dažādi vietu procentuālie daudzumi var būt paredzēti saskaņā ar šiem
noteikumiem dažādiem gadījumiem vai apstākļiem.
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.
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 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 ;



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.

