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Introducere

Pe	tot	teritoriul	Moray	avem	o	echipă	
puternică	şi	experimentată	pentru	Early	
Learning	and	Childcare	(ELC	-	Educaţia	
şi	ȋngrijirea	preşcolară).	Echipa	noastră	
se	dezvoltă	continuu	şi	suntem	ȋncântaţi	
să	primim	ȋn	comunitatea	noastră	
pe	noii	părinţi.	Echipa	ELC	cuprinde	
profesionişti	ȋn	domeniu	care	lucrează	
la	nivel	central,	pe	teren	şi	ȋn	grădiniţe,	
pentru	a	asigura	o	experienţă	de	
calitate	ȋnvăţăceilor	noştri	cei	mai	tineri.

Viziunea	noastră	ȋn	Moray	este	-	ELC	
Moray:	să	colaborăm	ȋmpreună	pentru	
a	asigura	copiilor	noştri	un	viitor	mai	
bun.

Valorile noastre sunt:

• Plăcere
• Participare
• Bunătate
• Inclusivitate
• Creştere

Experienţele	copiilor	din	primii	ani	
de	viaţă	au	un	impact	major	asupra	
formării	lor.	Primii	cinci	ani	de	viaţă	sunt	
cei	mai	importanţi	pentru	sănătatea,	
fericirea,	creşterea,	dezvoltarea	şi	
ȋnvăţarea	ulterioare.

Dezvoltarea creierului copilului este 
determinată	de	experienţele	primei	
copilării.	90%	din	creier	se	dezvoltă	

ȋntre	naştere	şi	vârsta	de	cinci	ani.	
Creierul unui copil de trei ani se 
estimează	că	este	de	două	ori	mai	activ	
decât	al	unui	adult.	Factorul	principal	
de	influenţă	a	procesului	de	ȋnvăţare	
a	copilului	mic,	ȋl	constituie	părinţii	şi	
ȋngrijitorii	acestuia.	

Al	doilea	factor	de	influenţă	asupra	
copilului	mic	ȋl	reprezintă	timpul	
petrecut	cu	alţi	copii	ȋn	instituţiile	de	
educaţie	şi	ȋngrijire	preşcolară	(ELC)	
-	ceea	ce	arată	că	alegerea	făcută	ȋn	
această	etapă	de	viaţă,	este	foarte	
importantă.

În	Moray,	noi	credem	ȋn	şansa	tuturor	
copiilor	de	a	porni	bine	ȋn	viaţă,	pentru	
a	deveni	adulţi	sănătoşi,	fericiţi	şi	
ȋncrezători,	cu	realizări	importante	ȋn	
viaţă.

Sperăm	că	acest	ghid	vă	va	ajuta	
să	luaţi	decizia	cea	mai	bună	privind	
instituţia	cea	mai	potrivită	pentru	
educaţie	şi	ȋngrijire	preşcolară.	
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Drepturi

Începând	din	august		2021,	toţi	copiii	
de	3	şi	4	ani,	precum	şi	cei	eligibili	de	
2	ani,	au	dreptul	la	1140	ore	de	ELC	
finanţate	de	stat.

Puteţi	utiliza	aceste	ore	cu	maxim	doi	
furnizori	de	servicii,	timp	de	50	de	
săptămâni	pe	an	(perioada	de	servicii	
anuală),	46	de	săptămâni,	sau	doar	
un	trimestru,	dacă	este	mai	convenabil	
pentru	dumneavoastră.Timpul		zilnic	
maxim	petrecut	de	copil	ȋntr-un	centru	
preşcolar,	este	de	zece	ore.

Trimestrele	finanţate	de	stat	ȋncep	ȋn	
august,	ianuarie	şi	aprilie,	iar	copilul	
dumneavoastră	are	dreptul	la	un	loc,	
după	ce	ȋmplineşte	3	ani,	şi	este	eligibil	
ȋn	continuare	până	la	vârsta	şcolară.

Finanţarea	acestui	serviciu	se	face	
de	la	Consiliul	Moray	către	grădiniţă	
sau	ȋngrijitorul	de	copii	-	chiar	dacă	
schimbaţi	locul	pe	parcursul	anului,	
finanţarea	copilului	va	continua	la	noua	
grădiniţă	sau	ȋngrijitor	-	deci	practic	nu	
trebuie	decât	să	vă	ȋnregistraţi	la	noul	
furnizor	de	servicii.
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Eligibilitatea copiilor ȋn vârstă de 
doi ani
Copilul	dumneavoastră	ȋn	vârstă	de	2	
ani	este	eligibil	dacă,	după	ȋmplinirea	
celor	2	ani,	a	fost	plasat	ȋn	ȋngrijirea	
unei rude sau prieten; a unui tutore; 
sau	beneficiaţi	de	unul	din	următoarele	
ajutoare:

Income Support  
(suplimentarea	
venitului)

Job	Seekers	
Allowance 
(alocaţia	de	
şomaj,	pe	baza	
venitului)

Employment	Support	
Allowance	(alocaţia	pentru	
incapacitate	de	muncă,	pe	
bază	de	venit)

Universal Credit 
(credit	universal)

Child	Tax	Credit	
(credit	pentru	
copii),	dar	nu	
şi	Working	Tax	
Credit	(credit	
pentru	muncă),	
iar venitul este 
sub	£16.105;

Atât	Child	Tax	Credit	
maxim,	cât	şi	Working	Tax	
Credit maxim, iar venitul 
este	sub	£7.500;	sau,	
Working	Tax	Credit	4-week	
run	on	(plata	primită	atunci	
când	nu	vă	mai	calificaţi	
pentru	Working	Tax	
Credit).

Sprijin	conform	Cap.
VI	al	Legii	cu	privire	la	
imigrare	şi	azil	politic,	
din	1999
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Alegerea serviciului de 
ȋngrijire a copilului

Alegerea	celei	mai	potrivite	forme	
de	ȋngrijire	a	copilului	dvs.	poate	fi	
problematică.	Ca	părinte,	vă	doriţi	
pentru	copil	siguranţă	şi	fericire,	
oferite	ȋntr-un	ambient	plăcut,	propice	
educaţiei	şi	dezvoltării.	De	asemenea,	
trebuie	să	satisfacă	şi	cerinţele	familiei.

Educaţia	şi	ȋngrijirea	preşcolară	de	
calitate	asigură	o	susţinere	puternică	
ȋn	creşterea	şi	dezvoltarea	ulterioară	a	
copilului.

Există	mai	multe	forme	de	ELC,	
şi	este	foarte	importantă	alegerea	
celei	mai	potrivite	copilului	şi	familiei	
dumneavoastră,	atât	pentru	liniştea	
sufletească,	cât	şi	pentru	fericirea	
copilului.

În	următoarele	pagini	găsiţi	factorii	pe	
care	ar	trebui	să-i	luaţi	ȋn	considerare	
când	faceţi	selecţia.

6 7



7



Calitatea

Orice	centru	de	ȋngrijire	alegeţi,	
asiguraţi-vă	că	este	un	mediu	
profesional,	cu	un	personal	care	va	face	
totul	pentru	copilul	dumneavoastră,	de	
aceea,	alegerea	unei	grădiniţe	sau	a	
unui	ȋngrijitor	de	copii	de	bună	calitate,	
vă	dă	siguranţa	necesară.

Inspectoratul	de	ȋngrijire

Inspectoratul	de	ȋngrijire	reglementează	
şi	inspectează	centrele	de	zi	de	
ȋngrijire	a	copiilor	din	Scoţia.	De	
asemenea,	ȋmpreună	cu	alte	instituţii	
de	reglementare,	verifică	modul	ȋn	care	
diferite	organizaţii	din	Moray	sprijină	
adulţii	şi	copiii.

Inspectoratul	de	ȋngrijire	dă	note	
grădiniţelor	şi	ȋngrijitorilor	de	copii,	pe	o	
scară	de	1-6,	pentru:	calitatea	ȋngrijirii	
şi	suportului;	calitatea	ambientului;	
calitatea	personalului	şi	calitatea	
conducerii.

1.	 Nesatisfăcător
2.	 Slab
3.	 Adecvat
4.	 Bun
5.	 Foarte	bun
6.	 Excelent

Aveţi	la	dispoziţie	cel	mai	recent	raport	
de	inspecţie	pentru	orice	grădiniţă	sau	
ȋngrijitor	de	copii,	ȋnregistraţi	oficial,	la	
adresa: www.careinspectorate.com.	
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Education Scotland  (inspectoratul 
pentru educaţie din Scoţia)
Inspectoratul	pentru	educaţie	
promovează	ȋmbunătăţiri	şi	inovaţii	ȋn	
centrele	ELC.	Inspectorii,	pe	baza	unor	
indicatori	de	calitate,	se	concentrează	
pe	procesul	de	ȋnvăţare	şi	realizările	
copiilor,	inclusiv	alfabetizarea,	calculul,	
sănătatea	şi	starea	generală	de	bine.

Centrele	ELC,	ca	parte	a	acestei	
inspecţii,	au	şi	un	proces	de	auto-
evaluare,	pe	baza	unui	ghid	intitulat	
“Cât	de	bune	sunt	educaţia	şi	ȋngrijirea	
preşcolară	pe	care	le	oferim?”.	
Raporatele	de	inspecţie	se	găsesc	
online la adresa:  www.education.gov.
scot.

Asigurarea calităţii şi personalul 
Ar	trebuie	să	verificaţi	procedura	
de	asigurare	a	calităţii	urmate	de	
grădiniţă	sau	ȋngrijitorul	de	copii.	Toate	
grădiniţele	din	Moray	colaborează	
cu	un	funcţionar	pentru	asigurarea	
calităţii	şi	2	educatoare.	Îngrijitorii	
de	copii	sunt	ajutaţi	de	un	funcţionar	
pentru	dezvoltare,	pentru	o	colaborare	
eficientă.

În	Scoţia,	orice	persoană	care	lucrează	
cu	copii	mici,	trebuie	să	se	ȋnregistreze	
la Scottish Social Services Council 
(SSSC	-	Consiliul	scoţian	al	Serviciile	
sociale),	care	reglementează	forţa	de	
muncă	ȋn	Scoţia	şi	certifică	personalul	
care	furnizează	serviciile.
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Programa pentru 
excelenţă

Programa	pentru	excelenţă	are	ca	
scop	dobândirea	de	către	copiii	mici	a	
cunoştinţelor,	deprinderilor	şi	abilităţilor	
necesare	vieţii	din	sec.	21,	inclusiv	
abilităţi	şi	deprinderi	pentru	educaţie,	
viaţă	şi	muncă.

Copiii	din	Scoţia	ar	trebui	să	urmeze	
programa	pentru	excelenţă	de	la	3	la	18	
ani,	ca	să	fie	pregătiţi	pentru	şcoală	şi	
viaţa	de	mai	târziu.

Realizarea ambiţiilor
Being Me este un document important 
la	nivel	preşcolar,	care	prezintă	
informaţii-cheie	despre	dezvoltarea	
copiilor.

Copiii care au acces la servicii de 
calitate	ELC	ȋn	Moray,	ar	trebui	sprijiniţi	
de	practicieni	care	au	pregătirea	
şi	cunoştinţele	necesare	Realizării	
ambiţiilor.	Instrucţiunile	ajută	practicienii	
să	explore	gama	de	interacţiuni,	
experienţe	şi	spaţiul	necesar	pentru	
bebeluşi	şi	copii	mici	pentru	a-i	ajuta	să	
crească	de	la	primele	zile	de	viaţă	la	un	
copil	pregătit	să	meargă	la	şcoală.

Pedagogia centrată pe copil în 
practică

observarea, 
interacțiunea și 
documentarea 
învățării

planificare 
receptivă și 
intenționată

facilitarea

Informat de acțiunile, emoțiile și cuvintele copilului
Ce trebuie să rămână pentru a consolida dezvoltarea și învățarea?
Ce trebuie schimbat pentru a inspira învățarea și dezvoltarea? 

Interacțiuni sensibile -
perfecționarea abilității 
de a intra şi de a da un 
pas înapoi

Experiențe flexibile 
– învață de la copil 
pentru a informa 
practica

Varietate de 
spații –
în aer liber și în 
interior

„Ascultă cu ochii și cu urechile”

Ce vă spun acțiunile, 
emoțiile și cuvintele 

copilului despre 
dezvoltarea și învățarea 
lor?

Sunt metodele tale 
de documentare 
informative și 
semnificative pentru 

tine, copil, familia lor și 
alți practicieni?
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Schema de hrană laptele şi 
gustarea
Schema	ȋşi	propune	să	susţină	
sănătatea	şi	starea	de	bine	a	copiilor	
mici	şi	să	inducă	obiceiuri	de	viaţă	
sănătoase.	Ambiţia	noastră	este	să	
ne	asigurăm	că	toţi	copiii	din	centrele	
de		educaţie	şi	ȋngrijire	preşcolară	
din	Moray	beneficiază	de	laptele	şi	
gustarea	sănătoasă,	pentru	dobândirea	
obiceiului	de	a	consuma	lactate	de	
bună	calitate,	ȋmpreună	cu	fructe	şi	
legume,	de	la	o	vârstă	foarte	fragedă.	
Avantajul	pentru	părinţi	este	că	această	
schemă	este	finanţată	de	stat	ȋn	
totalitate,	ceea	ce	ȋnseamnă	că	fructele,	
legumele	şi	laptele	nu	vor	reprezenta	
un	cost	suplimentar.
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Ce aveţi nevoie

Flexibilitate/Orar
În	ce	zile	şi	la	ce	ore	aveţi	nevoie	de	
ELC?	Aminţi-vă	să	calculaţi	şi	timpul	
necesar ducerii 

şi	aducerii	copilului,	dacă	apoi	plecaţi	
la	lucru.	Călătoriţi	la	ore	de	vârf,	sau	
ȋn	orele	de	mers	la	şcoală?	Lucraţi	ȋn	
schimburi?

Toţi	aceşti	factori	trebuie	luaţi	ȋn	
considerare,	atunci	când	vă	interesaţi	
de	programul	unei	grădiniţe,	sau	de	
orarul	ȋngrijitorului	de	copii.

Furnizorii	de	servicii	finanţaţi	de	stat	pot	
funcţiona	tot	anul	(50	de	săptămâni	pe	
an),	cu	orar	ȋntre	8am-6pm,	sau	chiar	
mai	lung	-	fiecare	furnizor	care	primeşte	
finanţare	are	orar	diferit,	trebuie	doar	să	
verificaţi	ȋnainte	de	a	ȋnregistra	copilul.

Îngrijitorii	de	copii	ȋn	general	
lucrează	seara,	şi	chiar	ȋn	timpul	
vacanţelor	-	trebuie	să	vă	interesaţi	de	
disponibilitatea	lor.
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Locaţia
Vă	doriţi	ca	grădiniţa	sau	ȋngrijitorul	
să	fie	aproape	de	locul	de	muncă	sau	
de	studii?	Cine	va	lua	copilul	de	la	
gradiniţă	sau	de	la	ȋngrijitor	şi	de	unde	
trebuie	să	vină?	Dacă	responsabilitatea	
este	comună,	este	locaţia	respectivă	
avantajoasă	pentru	amândoi?

Înscrierea	ȋntr-un	centru	ELC	nu	
garantează	ȋnscrierea	la	şcoala	
respectivă.	Serviciile	ELC	ȋn	Moray	nu	
prevăd	ȋnscriere	automată	la	şcoala	
primară	din	zonă,	iar	ȋnscrierea	la	o	
grădiniţă	afiliată	unei	şcoli	nu	garantează	
un	loc	la	şcoala	respectivă.	Grădiniţele	
fac	parte	din	Associated	School	
Group	(ASG	-	asociaţia	şcolilor),	care	
reprezintă	zona	de	acoperire	a	şcolilor	
secundare.

Costuri
Întrebaţi	dacă	sunt	costuri	suplimentare,	
cum	ar	fi	alte	gustări,	scutece,	cost	
pentru	colectarea	copilului	cu	ȋntârziere,	
taxa	de	ȋnregistrare,	sau	pentru	ore	
flexibile,	dacă	e	cazul.

Dacă	aţi	dori	să	stea	copilul	mai	mult	
decât	numărul	de	ore	prevăzute	la	
finanţare,	trebuie	să	luaţi	ȋn	considerare	
acest	cost	suplimentar	când	alegeţi	
ELC.	Dacă	au	spaţiu	disponibil,	puteţi	
plăti	pentru	orele	suplimentare.

Familiile	din	Moray	care	lucrează,	ar	
putea	beneficia	de	ajutor	suplimentar	
cu	costurile	de	ȋngrijire	a	copiilor,	
prin	intermediul	schemei	Tax-Free	
Childcare	-	la	fiecare	£8	lire	pe	care-i	
plătiţi,	guvernul	adaugă	alte	£2,	până	la	
maxim	£2000/copil/an.

Dacă	aveţi	dreptul	la	Working	Tax	
Credit,	puteţi	cere	rambursarea	de	
până	la	70%	din	costurile	de	ȋngrijire,	
ȋn	funcţie	de	venit,	sau	chiar	de	85%	
dacă	aveţi	dreptul	la	Universal	Tax	
Credit.	Creditele	fiscale	pot	fi	destinate	
plăţii	ȋngrijitorilor	de	copii,	grădiniţelor,	
bonelor	şi	cluburilor	extraşcolare.

Detalii despre schemele de mai sus 
găsiţi	la	adresa:	www.childcarechoices.
gov.uk.
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Early Learning & Childcare
more than just numbers

number of settings 
you can split hours 
between

total hours funded for 
3 & 4  and eligible 2 
year-olds

www.moray.gov.uk/ELC

hours per week if using 
year round

23.75
over 50 weeks

1140

30
37

63

maximum number of 
funded hours in a 
setting per day

10

2

hours per week if 
using term-timechildminders in 

funded provision

funded providers

meals

25
over 46 weeks

or
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Personalitatea şi 
interesele copilului

Ce	ȋi	place	copilului?	Îi	place	mai	mult	
ȋn	aer	liber?	Atunci	gândiţi-vă	la	o	
grădiniţă	ȋn	aer	liber.	Îi	place	mai	mult	
atenţia	individuală,	şi	să	fie	parte	a	
unui	grup	mic	de	copii?	Atunci	gândiţi-
vă	la	un	ȋngrijitor	de	copii.	Este	copilul	
sociabil	şi	doritor	de	a-şi	face	prieteni	
ȋntr-un	grup?	Grădiniţa	este	cea	mai	
potrivită.

Poate	copilul	nu	a	ȋncercat	nici	una	
din	variantele	de	mai	sus	şi	v-aţi	dori	
să	aibă	mai	multă	ȋncredere.	Toate	
grădiniţele	şi	ȋngrijitorii	de	copii	vă	
stau	la	dispoziţie	să-i	vizitaţi,	pentru	
a	găsi	ce	este	mai	‘potrivit’	copilului	
dumneavoastră.	Dumneavoastră	
decideţi,	astfel	ȋncât	să	fiţi	satisfăcut	de	
alegerea	făcută.

Serviciile	noastre	ELC	vă	oferă	
posibilitatea	de	ȋngrijire	pentru	tot	anul	
sau	trimestrial,	fiind	flexibile	ȋn	funcţie	
de	nevoile	personale.	Opţional,	puteţi	
alege	o	combinaţie	ȋntre	ȋngrijitorul	de	
copii	şi	grădiniţă,	sau	două	grădiniţe.	
Detalii	suplimentare	veţi	primi	când	
ȋnregistraţi	copilul.
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Mâncarea
Toţi	copiii	beneficiari	ai	celor	1140	de	
ore	finanţate	de	stat,	care	stau	la	prânz,	
au	dreptul	la	o	masă	plătită	de	stat.	
Puteţi	cere	detalii	la	centrul	care	vă	
interesează.

Multe	centre,	inclusiv	organizaţiile	
partenere,	oferă	prânzul	şi	ceaiul,	
conform	unui	ciclu	de	4	săptămâni.	
Puteţi	primi	o	copie	a	meniului,	ca	
să	ştiţi	ce	este	la	prânz!	În	Moray,	
bucătăriile	şcolilor	sunt	cele	care	
oferă	masa	de	prânz	pentru	copiii	
preşcolari,	deşi	unii	furnizori	de	servicii	
asigură	propriul	meniu	sănătos.	Aceste	
servicii	care	asigură	masa	de	prânz,	
sunt	ȋnregistrate	la	departamentul	de	
sănătate.

Nevoi suplimentare şi incluziunea
Dacă	aveţi	nevoie	de	ȋngrijiri	
suplimentare pentru copilul 
dumneavoastră,	trebuie	să	vă	interesaţi	
cum	vor	fi	satisfăcute	aceste	cerinţe.	
Fiecare	serviciu	ELC	beneficiază	de	
un	educator	de	intervenţie,	pentru	
sprijinirea	grădiniţei	şi	a	copilului	ȋn	
atingerea	potenţialului	său.

Toţi	profesioniştii	care	lucrează	cu	
copilul,	vor	colabora	cu	dumneavoastră	
şi	centrul	ales	(grădiniţă	sau	ȋngrijitor	
de	copii),	pentru	a	oferi	cel	mai	bun	
suport	copilului.	Asta	se	poate	face	
prin	intermediul	unui	plan	de	ȋngrijire,	
atunci	când	sunt	implicate	mai	multe	
servicii partenere, de exemplu servicii 
sociale,	psihologi	şcolari,	servicii	de	
sănătate,	care	colaborează	pentru	
satisfacerea	nevoilor	copilului	şi	familiei.	
Când	sunt	implicate	mai	multe	agenţii	
care	lucrează	ȋn	parteneriat	cu	copiii	şi	
familiile	lor,	se	face	referire	la	echipa	
din	jurul	copilului,	care	are	ca	scop	
sprijinirea	comună	coordonată,	pentru	
ȋngrijire	individuală.
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Centre de ȋngrijire a 
copiilor

Există	mai	multe	feluri	de	centre	de	
ȋngrijire	a	copiilor,	şi	puteţi	alege	ce	
e	mai	potrivit	pentru	copil	şi	familia	
dumneavoastră.	Puteţi	ȋmpărţi	
finanţarea	de	la	stat	ȋntre	două	centre,	
dacă	doriţi/trebuie,	şi	dacă	respectivele	
centre	oferă	această	opţiune.

Vă	puteţi	folosi	finanţarea	de	la	stat	
pentru	următorii	furnizori	de	servicii

Îngrijitorii de copii
Îngrijitorii	de	copii	iau	copiii	ȋn	grijă	la	ei	
acasă,	şi	de	multe	ori	au	grijă	de	copii	
de	vârste	diferite	-	de	la	bebeluşi	până	
la	copii	de	şcoală	secundară,	ceea	ce	
ȋnseamnă	că	fraţii	pot	fi	duşi	la	acelaşi	
ȋngrijitor.

Majoritatea	ȋngrijitorilor	au	orarul	ȋntre	
8am-6pm,	dar	unii	lucrează	dimineaţa	
devreme,	serile	şi	chiar	ȋn	weekenduri.

Îngrijitorii	de	copii	pot	avea	orar	flexibil,	
şi	pot	duce	şi	aduce	copiii	de	la	şcoală,	
şi	pot	lucra	şi	ȋn	vacanţele	şcolare.

Îngrijitorii	de	copii	oferă	aceeaşi	grijă,	
educaţie	şi	distracţie	ca	şi	la	grădiniţă,	
dar	ȋntr-un	ambient	de	familie.	Deseori,	
ȋngrijitorii	duc	copiii	ȋn	parc,	la	locuri	de	
joacă,	sau	la	centrele	din	comunitate.

Grădiniţe/grupuri de joacă/
grădiniţe preşcolare/grădiniţe ȋn 
aer liber/
Serviciile	ELC	din	Moray	pot	fi	găsite	
sub	diverse	nume,	dar	toate	sunt	
ȋnregistrate	la	Inspectoratul	de	ȋngrijire,	
ca	şi	centre	de	zi	de	ȋngrijire	a	copiilor.

Orice	aţi	alege	ȋntre	o	grădiniţă	ȋn	aer	
liber,	sau	o	grădiniţă	cu	activităţi	şi	
ȋnăuntru	şi	afară,	un	grup	de	joacă,	sau	
o	grădiniţă	preşcolară,	puteţi	fi	siguri	că	
au	un	personal	calificat,	cu	o	abordare	
holistică.

Personalul este receptiv la interesele 
copilului	şi	ȋşi	ajustează	abordarea	
printr-o	gamă	de	experienţe,	potrivite	
tuturor	abilităţilor.

Serviciile	ELC	au	orar	flexibil	şi	
oferă	modele	de	lucru	diferite,	care	
să	satisfacă	necesităţile	familiei	
dumneavoastră.
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Cluburi extraşcolare
Cluburile	extraşcolare	din	Moray,	oferă	
o	gamă	variată	de	servicii:

Centre	de	zi/ȋn	aer	liber	ȋnregistrate	la	
Inspectoratul	de	ȋngrijire,	care	au	grijă	de	
copiii	de	vârstă	şcolară	ȋnainte	şi	după	
şcoală	şi	ȋn	timpul	vacanţelor	şcolare.

Scheme	de	joacă	ȋn	timpul	vacanţelor	
-	funcţionează	la	şcolile	locale	pentru	
toată	vacanţa,	sau	o	parte	a	ei	(sub	
tutela	şcolii	sau	altor	organizaţii).

Scheme	sportive,	care	funcţionează	la	
sălile	de	sport	locale.

Sesiuni	scurte	pentru	anumite	activităţi,	
care	funcţionează	local	pe	perioadă	
scurtă,	de	exemplu	la	biserici,	pe	bază	
de	voluntariat.	

Orarul	de	funcţionare	poate	varia,	
unele	funcţionează	ȋn	timpul	tuturor	
vacanţelor	din	timpul	anului,	altele	doar	
pe	timpul	verii.

Majoritatea	cluburilor	funcţionează	ca	
parte	a	Play	work,	o	abordare	axată	
pe	copii,	care	lasă	copiilor	alegerea	
jocurilor,	ȋn	loc	de	a	fi	ghidaţi	sau	
conduşi.	Joaca	copiilor	ȋnseamnă	
explorare,	ȋncercare	de	lucruri	noi,	
testarea	limitelor	şi	abilităţilor	pe	
măsură	ce	cresc,	ȋnvăţarea	din	succese	
şi	greşeli,	pentru	mărirea	rezistenţei	şi	
adaptabilităţii.

Bone
Bonele	au	grijă	de	copii	la	domiciliul	
dumneavoastră,	cu	un	program	de	
ȋngrijire	flexibil,	inclusiv	noaptea	şi	
ȋn	weekend.	Este	responsabilitatea	
dumneavoastră	să	le	plătiţi	salariul,	
şi	puteţi	alege	dacă	vreţi	să	locuiască	
cu	dumneavoastră,	să	vină	toată	
săptămâna	sau	doar	o	parte,	sau	să	
vină	zilnic	la	lucru.	Ele	oferă	atenţie	
individuală	copilului	la	el	acasă.	Bona	
ȋşi	va	adapta	activitatea	ȋn	funcţie	
de	rutina	zilnică	a	copilului,	şi	de	
necesităţile	familiei	(de	ex.	ducerea	
&	aducerea	copilului	de	la	şcoală/
grădiniţă,	activităţi	extraşcolare,	excursii	
locale	şi	ȋntâlniri	de	joacă).
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Modele de grădiniţe

Toate	serviciile	ELC	din	Moray	sunt	
conduse	de	un	director	de	grădiniţă	sau	
de	un	lider	de	echipă.	Unele	grădiniţe	
funcţionează	tot	anul	(cu	excepţia	
vacanţei	de	Crăciun	şi	Anul	Nou),	ȋn	
timp	ce	altele	funcţionează	trimestrial,	
30	de	ore	pe	săptămână.	Altele	pot	
oferi	varianta	de	46	de	săptămâni,	
având	vacanţe	de	Crăciun	şi	Anul	Nou,	
de	Paşti,	vara	şi	ȋn	octombrie	-	dacă	
alegeţi	această	variantă	primiţi	25	de	
ore	pe	săptămână	ȋntr-un	centru	ELC.	
Alegeţi-vă	orarul	dorit	atunci	când	faceţi	
ȋnregistrarea.

Dacă	folosiţi	opţiunea	finanţată	de	stat	
pentru	tot	anul	(50	de	săptămâni),	aveţi	
dreptul	la	23.75	ore	pe	săptămână.	
O	altă	opţiune	este	cea	de	46	de	
săptămâni,	care	vă	dă	dreptul	la	25	de	
ore	pe	săptămână.

Aţi	putea	plăti	ore	suplimentare	la	
centrele	finanţate	de	stat,	dacă	există	
disponibilitate.

Reţineţi	că	nu	este	obligatoriu	copilul	să	
fie	pe	raza	teritorială	a	şcolii	primare,	
dar,	atribuirea	unui	loc	depinde	de	
criteriile	de	la	pagina	25.

Informaţii suplimentare
Pentru	a	ȋndeplini	standardele	stabilite	
de	Inspectoratul	de	ȋngrijire,	trebuie	să	
păstrăm	anumite	proporţii	ȋn	grădiniţele	
noastre.

Raportul	personalului	grădiniţelor	este	
astfel:

Raportul	de	vârstă	(în	
ani).

De la adult la 
copil

Sub	doi	 1	la	3

Între	doi	şi	trei 1	la	5

Între	trei	şi	patru 1	la	8
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Ce să aleg?

Dumneavoastră	alegeţi.	Ar	trebui	să	
vă	ȋnregistraţi	la	centrul	ELC	la	care	
aţi	dori	să	meargă	copilul	dvs.	-	fiecare	
centru	are	un	număr	limitat	de	locuri	
disponibile.	Gândiţi-vă	să	aveţi	şi	
alte	opţiuni	la	ȋndemână,	atunci	când	
completaţi	formularul	de	ȋnregistrare	
online,	pentru	a	vă	da	posibilitatea	să	
găsiţi	un	loc	ȋntr-un	centru	pe	care	ȋl	
doriţi.

După	ce	aţi	identificat	centrul	dorit,	luaţi	
contactul	cu	acesta,	pentru	a	afla	care	
este	procedura	de	admitere.

Lista	furnizorilor	de	servicii	finanţate	de	
stat	pentru	cele	1140	de	ore,	o	puteţi	
găsi	la:		http://www.moray.gov.uk/
moray_standard/page_116586.html sau 
contactand	direct	Consiliul	Moray.

Reţineţi	că	nu	trebuie	să	alegeţi	
grădiniţa	cea	mai	apropiată.	Este	
normal	să	vă	gândiţi	la	centrul	cel	mai	
apropiat	de	locul	de	muncă,	sau	de	
alţi	membri	ai	familiei.	Nu	vi	se	poate	
garanta	un	loc	ȋn	aceste	centre,	pentru	
că	se	dă	prioritate	copiilor	de	pe	raza	
teritorială	a	şcolilor	secundare,	dar	
depinde	numai	de	dumneavoastră	unde	
doriţi	să	aplicaţi	pentru	ȋnregistrare.

Dacă	doriţi	să	partajaţi	orele	aferente	
ȋntre	o	grădiniţă	şi	un	ȋngrijitor	de	copii,	
ar	trebui	să	vă	ȋnregistraţi	la	amândouă.
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Şi acum ce fac?

Înregistrarea
Odată	ce	aţi	ales	cea	mai	bună	variantă	
pentru	dumneavoastră	şi	copil,	accesaţi	
formularul	de	ȋnregistrare	online,	la	
adresa https://online.moray.gov.uk/
site/wss/request/elcreg.	Dacă	nu	puteţi	
accesa	formularul	electronic,	sunaţi	la	
numărul	01343	563374,	pentru	a	vi	se	
trimite	un	exemplar	tipărit.

Ar	trebui	să	vă	ȋnregistraţi	ȋn	ianuarie,	
pentru	a	ȋncepe	ȋn	august,	ianuarie	sau	
aprilie	anul	următor	-	este	o	singură	
perioadă	de	ȋnregistrare	pentru	tot	anul.

Atunci	când	vă	ȋnregistraţi	online,	
trebuie	să	adăugaţi	pe	site	certificatul	
de	naştere	al	copilului	şi	dovada	
de	adresă.	Părinţilor	li	se	cere	să	
menţioneze	3	opţiuni	la	completarea	
formularului	de	ȋnregistrare	online,	de	
aceea	vă	rugăm	să	ţineţi	cont	de	acest	
lucru	când	faceţi	o	rezervare	pentru	
ELC.

Nu	vă	ȋngrijoraţi	dacă	vă	mutaţi	ȋn	
zonă	după	ȋncheierea	perioadei	de	
ȋnregistrare,	pentru	că	aplicaţia	online	
este	ȋncă	disponibilă.

Alocarea locurilor
Toate	centrele	de	educaţie	şi	ȋngrijire	
preşcolară	trebuie	să	acorde	prioritate	
la	alocarea	locurilor,	conform	acestor	
criterii:

1.	 Copil	care	merge	deja	la	grădiniţă
2.	 Copil	care	locuieşte	ȋn	raza	

teritorială	a	şcolii	secundare	şi	un	
frate	la	grădiniţă

3.	 Copil	care	locuieşte	ȋn	raza	
teritorială	a	şcolii	secundare

4.	 Copil	beneficiar	al	unui	plan	de	
suport	coordonat	şi/sau	al	unui	
proces de evaluare din partea 
autorităţii	şcolare

5.	 Copil	ȋn	afara	teritoriului	şcolii	
secundare,	cu	frate	la	grădiniţă

6.	 Copil	ȋn	afara	teritoriului	şcolii	
secundare

7.	 Pentru	oricare	din	cele	şase	
categorii, se va acorda prioritate 
ȋntâi	copiilor	mai	mari,	şi	apoi	celor	
care locuiesc cel mai aproape de 
centrul	rezervat,	ȋn	linie	dreaptă.

Calendarul de alocare al locurilor, este 
următorul:
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Data	eligibilă	de	
ȋncepere

Data	alocării

August Vacanţa	de	Paşti

Ianuarie Noiembrie	sau	
decembrie

Aprilie Februarie	sau	martie

Reţineţi:	nu	veţi	primi	o	scrisoare	de	
răspuns	dacă	aţi	ales	o	grădiniţă	de	
educaţie	şi	ȋngrijire	preşcolară,	care	
este	deja	plină.	Veţi	fi	contactat	automat	
de	către	grădiniţa	pe	care	aţi	listat-o	ca	
opţiune	secundară.	Dacă	toate	alegerile	
dvs.	sunt	deja	pline,	vă	vom	contacta	
cu	alte	opţiuni.

Puteţi	găsi	o	listă	cu	furnizorii	de	
servicii la: http://www.moray.gov.uk/
moray_standard/page_116586.html 
prin	tastarea	opţiunii	Choosing	an	Early	
Learning	&	Childcare	Provider.

Mai	multe	detalii	privind	ELC	Moray,	
puteţi	găsi	aici:	https://sites.google.com/
my.glow.scot/elcmoray/home

Şi pe urmă?

După	ce	v-aţi	ȋnregistrat	şi	s-a	
verificat	eligibilitatea	copilului,	veţi	
primi o scrisoare de la centrul care 
v-a	repartizat	un	loc,	cu	confirmarea	
orarului	pentru	copil.

Veţi	primi	de	asemenea	informaţii	
despre	cum	vor	decurge	primele	zile	ȋn	
centrul	respectiv	pentru	dumneavoastră	
şi	copil	-	care	includ	detalii	despre	
perioada	de	tranziţie,	ȋn	care	copilul	va	
sta la centru un timp mai scurt, pentru 
a-l	obişnui	cu	schimbarea.

Dacă	nu	primiţi	aceste	informaţii	ȋnainte	
de	ȋnceperea	trimestrului,	trebuie	să	
contactaţi	grădiniţa	sau	ȋngrijitorul	de	
copii	pentru	a	cere	detalii.

Nici	nu	realizaţi	cum	trece	vremea,	şi	
micuţul	dumneavoastră	va	merge	la	
grădiniţă	sau	la	ȋngrijitor,	uimindu-vă	ȋn	
fiecare	zi	cu	câte	lucruri	noi	ȋnvaţă!

Începerea şcolii
Detalii	complete	despre	ȋnregistrarea	
copilului	dumneavoastră	la	şcoală,	
găsiţi	la	şcoala	primară	din	teritoriu,	sau	
online.
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Amânarea ȋnceperii şcolii
Dacă	ȋmplineşte	copilul	cinci	ani	ȋntre	
data	de	ȋncepere	a	şcolii	ȋn	august,	şi	
ultima	zi	din	februarie	următor,	puteţi	
opta	pentru	ca	el	să	ȋnceapă	şcoala	ȋn	
următorul	an	ȋn	august.

Ce	trebuie	să	luaţi	ȋn	considerare	dacă	
amânaţi	ȋnceperea	şcolii:

Trebuie	să	discutaţi	despre	dorinţa	
dumneavoastră	cu	furnizorul	de	servicii	
de	educaţie	şi	ȋngrijire	preşcolară,	şi	cu	
şcoala	primară	la	care	va	intra.

Decizia	finală	se	ia	de	comun	acord	
de	către	dumneavoastră	şi	echipa	de	
educaţie	care	sprijină	copilul.

Dacă	se	aprobă	amânarea	de	către	
Consiliul	Moray,	aveţi	la	dispoziţie	
ȋn	continuare	finanţarea	educaţiei	şi	
ȋngrijirii	preşcolare,	până	când	copilul	
ȋncepe	şcoala.

Admiterea mai devreme
Dacă	vârsta	copilului	este	sub	4	ani	1/2,	
puteţi	solicita	o	“admitere	mai	devreme”	
ȋn	sistemul	de	educaţie.	Echipa	pentru	
admiterile	ȋnainte	de	vreme	va	evalua	
copilul	şi	va	face	o	recomandare,	dacă	
este	potrivită	pentru	el	ȋn	acest	moment	
intrarea	la	şcoală.

Orice solicitare pentru admiterea mai 
devreme,	trebuie	trimisă	la:

Education 
Moray	Council,	Council	Office, 
High	Street,	ELGIN 
IV30	1BX	

01343	563374 
education@moray.gov.uk
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A lucra ȋn sistemul ELC

Angajaţii	din	educaţia	şi	ȋngrijirea	
preşcolară	au	un	rol	foarte	important	
ȋn	formarea	noilor	generaţii	-	de	la	
ȋngrijitori,	la	practicienii	ȋn	educaţia	
preşcolară	şi	până	la	directorii	
grădiniţelor,	această	evoluţie	a	carierei	
lor	profesionale	ȋi	ajută	pe	copii	să-şi	
atingă	potenţialul	maxim.

Dacă	sunteţi	plini	de	pasiune,	
entuziasm	şi	vă	place	să	lucraţi	cu	
copiii,	aveţi	acum	şansa	unei	cariere	ȋn	
domeniu.	Întoarcerea	ȋn	câmpul	muncii	
după	maternitate,	sau	oportunitatea	
unei	noi	cariere	profesionale,	reprezintă	
perspective	interesante.	Faptul	că	
lucraţi	pentru	un	angajator	care	ȋnţelege	
cerinţele	unei	familii	cu	copii	mici,	este	
de	un	real	ajutor.

Dacă	doriţi	să	staţi	acasă	să	vă	creşteţi	
copiii,	dar	şi	să	lucraţi	ȋn	acelaşi	timp	
ȋn	funcţie	de	programul	şcolar	şi	
de	vacanţe,	atunci	puteţi	deveni	un	
ȋngrijitor	de	copii.	Îngrijitorii	de	copii	sunt	
self-employed	(pe	cont	propriu)	şi	au	
grijă	de	copii	la	ei	acasă	-	vă	puteţi	face	
programul	de	lucru	cum	doriţi.
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O	altă	opţiune	profesională	este	să	
lucraţi	cu	copii	sub	cinci	ani	ȋntr-o	
grădiniţă	sau	centru	de	zi,	această	
carieră	vă	poate	oferi	un	echilibru	ȋntre	
viaţa	profesională	şi	cea	personală.	Ce-
ar	fi	să	ȋncepeţi	cu	voluntariatul,	ca	să	
vedeţi	dacă	vă	place?	Poate	veţi	deveni	
o	inspiraţie	pentru	tânăra	generaţie!

Despre	cariere	profesionale	ȋn	cadrul	
ELC,	puteţi	afla	aici:

www.childcarecareersscotland.scot
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Date de contact
Pentru	informaţii	suplimentare	despre	
oricare	din	subiectele	abordate,	vă	
rugăm	să	contactaţi	departamentul	de	
educaţie	al	Consiliului	Moray.

Sau,	puteţi	contacta	direct	grădiniţa	de	
care	sunteţi	interesat.

Echipa	noastră	vă	stă	la	dispoziţie	
pentru alegerea variantei potrivite 
familiei	dumneavoastră.

Education,	Moray	Council,	Council	
Office,	High	Street,	ELGIN

IV30	1BX

01343	563374

education@moray.gov.uk

www.moray.gov.uk/elc

https://sites.google.com/my.glow.scot/
elcmoray/home
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