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MOKYKLOS PASIRINKIMAS
 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 2021 m. rugpjūčio,
registracija vyks savaitę, pradedant nuo 2021 sausio 11 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 2021 m. rugpjūtį, jei jo penktasis
gimtadienis bus tarp 2021 kovo 1 d. ir 2022 vasario 28 d.
Jei vaiko penktasis gimtadienis bus nuo 2021 rugpjūčio 18 d. (dieną po to, kai prasideda
mokslo metai) iki 2022 vasario 28 d., tėvai gali nukelti pirmąją klasę iki kitų metų rugpjūčio,
kai vaikui sukaks 5 su puse metų. Tai vadinama „atidėtu įstojimu“. 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

2. MOKYKLOS PARINKIMAS
 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.

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 2021 m. rugpjūtį
(pirmai pradinei klasei) galima pateikti iki 2021 kovo 15 d. Sprendimai dėl pasirinktos
mokyklos bus priimti iki 2021 balandžio 30 d. Švietimo ir socialinės rūpybos tarnyba turi 2
mėnesius atsakyti dėl bet kuriuo kitu metu pateikto pasirinktos mokyklos prašymo. Visi po
2021 kovo 16 d. pateikti pasirinktos mokyklos prašymai bus svarstomi po to, kai bus
apsvarstyti ir pateikti atsakymai dėl iki 2021 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.

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.

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.

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.

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.

