
Jūsų Jūsų 
pasirinkimaipasirinkimai

	 	 	 Pirmųjų	gyvenimo	metų		
	 	 	 vadovas	tėvams	Moray

Lithuanian	
translation



Turinio puslapis

Įvadas	 3

Teisė	 4

Ankstyvojo	ugdymo	tiekėjo	pasirinkimas	 6

Kokybė	 8

Mokymo	programa	tobulumui	 10

Jūsų	poreikiai	 12

Jūsų	vaiko	interesai	ir	asmenybė	 16

Vaiko	priežiūros	įstaigų	tipai	 18

Darželio	paslaugos	modeliai	 20

Ką	turėčiau	pasirinkti?	 22

Ką	daryti	dabar?	 23

Kas	toliau?	 24

Darbas	ELC	 26

2 3



Įvadas

Moray	rajone	mes	turime	labai	
stiprią	ankstyvojo	ugdymo	ir	vaikų	
priežiūros	(angl.	Early	Learning	and	
Childcare	(ELC))	komandą,	kuri	turi	
įvairiausios	patirties.	Mūsų	komanda	
nuolatos	auga	ir	vystosi	ir	mes	labai	
džiaugiamės	galėdami	pasveikinti	jus,	
kaip	būsimus	tėvus,	tapusius	mūsų	
bendruomenės	dalimi.	Mūsų	ELC	
komandą	sudaro	įvairiausi	specialistai,	
kurie	dirba	centralizuotai,	šioje	srityje	ir	
darželiuose,	teikdami	kokybišką	patirtį	
mūsų	jauniausiems.

Mūsų	vizija	Moray	–	ELC	Moray;	
bendradarbiavimas	siekiant	sukurti	
geresnę	ateitį	mūsų	vaikams.

Mūsų	kertinės	vertybės:

• Smagumas
• Įtraukiantis	(žaidimo	prasme)
• Geranoriškumas
• Įtraukiantis	visus
• Ugdantis

Vaikų	patirtys	ankstyvoje	vaikystėje	
vaidina	didelį	vaidmenį	vėliau	jų	
gyvenime.	Pirmi	penki	metai	vaiko	
gyvenime	yra	patys	svarbiausi	
formuojant	jų	sveikatą,	laimę,	augimą,	
vystymąsi	ir	mokymąsi.

Vaikų	smegenys	vystosi	priklausomai	
nuo	to,	kokias	patirtis	jie	turi	ankstyvoje	
vaikystėje.	90%	smegenų	vystymosi	
įvyksta	nuo	gimimo	iki	vaikui	sulaukus	
penkerių.	Sulaukus	trijų	metų	amžiaus	
vaiko	smegenys	yra	dvigubai	aktyvesnės	
už	suaugusio	žmogaus	smegenis.	Tėvai	
ir	globėjai	turi	didžiausią	įtaką	vaiko	
ankstyvajam	mokymuisi.	

Laikas,	kurį	jie	praleidžia	su	kitais	
vaikais	ir	ankstyvojo	ugdymo	ir	
priežiūros	įstaigose	yra	antra	didžiausia	
įtaka	jų	ankstyvajame	gyvenime	–	mes	
suprantame,	kad	jūsų	pasirinkimas	
šiame	vaiko	gyvenimo	etape	yra	
ypatingai	svarbus.

Moray	mes	tikime,	jog	visi	vaikai	
nusipelno	geriausio	įmanomo	starto	
gyvenime	tam,	kad	jie	užaugtų	sveikais,	
laimingais	ir	savimi	pasitikinčiais	
žmonėmis,	kurie	gali	pasiekti	didžių	
dalykų.	

Mes	tikimės,	jog	šis	vadovas	padės	
jums	priimti	sprendimus	dėl	ankstyvojo	
ugdymo	ir	vaikų	priežiūros,	kuri	būtų	
tinkama	jums	ir	jūsų	vaikui.
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Teisė

Visi	trimečiai	ir	keturmečiai	ir	kai	kurie	
dvimečiai	Moray	turi	teisę	gauti	1140	
nemokamų	valandų	iš	ELC	nuo	2021	m.	
rugpjūčio.

Jūs	galite	išnaudoti	šias	valandas	su	
daugiausiai	dviem	tiekėjais	50	savaičių	
per	metus	(dar	vadinama	pilnomis	
valandomis),	46	savaites	arba	tik	
semestro	metu,	jei	jums	tai	labiau	
tinka.	Maksimalus	laikas,	kurį	vaikas	
turėtų	praleisti	ankstyvojo	ugdymo	
įstaigoje	per	dieną	yra	10	valandų.

Nemokami	semestrai	prasideda	nuo	
rugpjūčio,	sausio	ir	balandžio,	jūsų	
vaikas	turi	teisę	į	nemokamas	valandas	
darželyje	po	savo	3-iojo	gimtadienio	ir	
turės	teisę	į	tas	valandas,	kol	nepradės	
lankyti	mokyklos.

Pinigai	už	šią	paslaugą	yra	mokami	
Moray	savivaldybės	tiesiai	ankstyvojo	
ugdymo	tiekėjui	–	jeigu	jūs	pakeisite	
ankstyvojo	ugdymo	tiekėją	bet	kuriuo	
metu,	pinigai	keliaus	su	jūsų	vaiku	į	
naują	darželį	ar	pas	registruotą	auklę	
–	taiga,	jums	nieko	nereikia	daryti,	tik	
užsiregistruoti	pas	naują	tiekėją.
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Teisė į nemokamas valandas 
dvimečiams
Jūsų	dvimetis	turės	teisę,	jeigu	
bet	kuriuo	metu	po	savo	antrojo	
gimtadienio	jis	buvo	globojamas	
savivaldybės;	jam	paskirta	giminaičių	
globėjų	priežiūros	nutartis;	jis	yra	
globojamas	pagal	specialią	globos	
nutartį;	arba	jūs	gaunate	kurį	nors	iš	
toliau	nurodytų:

Pašalpą	dėl	
pajamų

Bedarbio	
pašalpą	
(priklausomai	
nuo	pajamų)

Darbo	paramos	pašalpą	
(priklausomai	nuo	pajamų)

Universalų	
kreditą

Vaiko	mokesčių	
kreditą,	bet	
ne	dirbančiojo	
mokesčių	
kreditą	ir	
pajamas	
mažesnes	nei	16	
105	GBP

Abu	–	maksimalų	vaiko	
mokesčių	kreditą	ir	
maksimalų	dirbančiojo	
mokesčių	kreditą	ir	jūsų	
pajamos	yra	mažesnės	
nei	7500	GBP;	arba	
dirbančiojo	mokesčių	
kreditą	4	–	(išmoka,	kurią	
gaunate,	kai	nebeturite	
teisės	į	dirbančiojo	
mokesčių	kreditą)	

Parama	pagal	1999	
m.	Imigracijos	ir	
prieglobsčio	prašytojų	
įstatymo	VI	dalį
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Ankstyvojo ugdymo 
tiekėjo pasirinkimas

Gali	pasirodyti	sunku	išsirinkti	tinkamą	
ankstyvojo	ugdymo	įstaigą	savo	vaikui.	
Kaip	tėtis	(mama),	jūs	norite,	kad	
jūsų	vaikas	būtų	saugus	ir	laimingas	
aplinkoje,	kur	yra	smagu,	jis	gali	lavintis	
ir	yra	skatinamas	tobulėti.	Tai	taip	pat	
turi	atitikti	jūsų	šeimos	poreikius.

Kokybiškas	ankstyvasis	ugdymas	ir	
vaiko	priežiūra	yra	svarbūs	kuriant	
stiprų	pagrindą,	kuris	leis	jūsų	vaikui	
augti	ir	vystytis	ateityje.

Yra	skirtingų	ankstyvojo	ugdymo	įstaigų	
ir	pasirinkimas	tos,	kuri	tiktų	jūsų	vaikui	
ir	šeimos	gyvenimui	yra	raktas	į	jūsų	
pačių	ramybę	ir	jūsų	vaiko	laimę.

Toliau	aprašysime	dalykus,	į	kuriuos	
galbūt	norėsite	atkreipti	dėmesį,	kai	
rinksitės,	kas	jums	tinkamiausia.	
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Kokybė

Kad	ir	kokią	ankstyvojo	ugdymo	įstaigą	
pasirinksite,	jūs	norite	būti	tikri,	kad	jūsų	
vaiku	profesionalioje	aplinkoje	rūpinasi	
darbuotojai,	kurie	linki	jūsų	vaikui	
geriausio.	Aukštos	kokybės	darželio	ar	
registruotos	auklės	pasirinkimas	padės	
jums	būti	tikriems,	kad	taip	ir	bus.

Priežiūros inspekcija
Priežiūros	inspekcija	reguliuoja	ir	tikrina	
vaikų	dienos	paslaugas	teikiančias	
įstaigas	Škotijoje.	Jie	taip	pat	kartu	su	
kitomis	inspekcijomis	tikrina,	kaip	gerai	
skirtingos	organizacijos	Moray	dirba	
teikdamos	paramą	suaugusiems	ir	
vaikams.

Priežiūros	inspekcija	skiria	balus	
darželiams	ir	registruotoms	auklėms	
skalėje	nuo	1-6	priklausomai	nuo	
teikiamos	priežiūros	ir	paramos	
kokybės;	aplinkos	kokybės;	personalo	
darbuotojų	ir	vadovų	kokybės.

1.	 Nepatenkinamas
2.	 Silpnas
3.	 Patenkinamas
4.	 Geras
5.	 Labai	geras
6.	 Puikus

Bet	kurio	registruoto	ELC	tiekėjo	
ar	registruotos	auklės	naujausią	
inspekcijos	ataskaitą	galite	patikrinti	
internete:	www.careinspectorate.com.	
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Švietimas Škotijoje
Švietimas	Škotijoje	siekia	skatinti	
ELC	įstaigų	tobulinimą	ir	inovaciją.	
Jų	inspektoriai	koncentruojasi	į	
mokymosi	kokybę	ir	vaikų	pasiekimus	
per	raštingumą,	matematikos	įgūdžius	
ir	sveikatą	bei	gerovę	naudojant	eilę	
kokybės	indikatorių.

ELC	įstaigos	taip	pat	dalyvauja	ir	savęs	
vertinimo	sesijose	kaip	dalis	šios	
inspekcijos	ir	naudoja	vadovą	„Kiek	
geras	yra	mūsų	ankstyvasis	ugdymas	ir	
vaikų	priežiūra?“	Inspekcijų	ataskaitas	
galite	rasti	internete:	www.education.
gov.scot.

Kokybės užtikrinimas ir personalas 
Galite	patikrinti,	kokią	kokybės	
užtikrinimo	procedūrą	naudoja	tam	
tikras	darželis	ar	registruota	auklė.	
Visi	darželiai	Moray	bendradarbiauja	
su	nuolatinio	tobulinimo	pareigūnu	ir	
2	ikimokyklinio	ugdymo	mokytojais.	
Mūsų	registruotoms	auklėms	paramą	
teikia	vystymosi	pareigūnas,	siekiant	
užtikrinti	efektyvų	bendradarbiavimą.

Visi	dirbantys	su	mažais	vaikais	
Škotijoje	turi	užsiregistruoti	su	Škotijos	
socialinių	paslaugų	taryba	(angl.	
Scottish	Social	Services	Council	(SSSC))	
–	jie	reguliuoja	darbo	jėgą	Škotijoje	ir	
užtikrina,	jog	paslaugos	teikia	patikimi,	
turintys	reikiamus	įgūdžius	ir	savimi	
pasitikintys	darbuotojai.
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Mokymo programa 
tobulumui

Mokymo programa tobulumui 
siekiama	padėti	vaikams	ir	jauniems	
asmenims	įgyti	žinių,	įgūdžių	ir	savybių,	
reikalingų	gyvenimui	21-ame	amžiuje,	
įskaitant	mokymosi,	gyvenimo	ir	darbo	
įgūdžius.	

Vaikai	Škotijoje	turėtų	laikytis	mokymo	
programos	tobulumui	nuo	3	iki	18	
metų	siekiant	juos	parengti	mokyklai	ir	
gyvenimui	po	jos.beyond.

Ambicijos realizavimas
„Buvimas	savimi“	(angl.	Being	Me)	
–	svarbus	dokumentas	ankstyvame	
ugdyme	ir	jame	teikiama	esminė	
informacija	apie	vaiko	vystymosi	
charakteristiką.	Vaikai,	turintys	prieigą	
prie	aukštos	kokybės	ELC	tiekėjo	Moray,	
turėtų	gauti	paramą	iš	specialistų,	
kurie	žino	ir	išmano	„Ambicijos	
realizavimą“.	Vadove	teikiama	parama	
darželių	darbuotojams	ištirti	visą	eilę	
bendravimo	būdų,	patirčių	ir	erdvių,	
kurių	reikia,	kad	kūdikiai	ir	vaikai	galėtų	
mokytis	ir	kuo	geriau	augti	nuo	pat	
pirmų	dienų	iki	kol	jie	pradės	lankyti	
pradinę	mokyklą.		

Į vaiką orientuota pedagogika 
praktikoje

mokymosi	
stebėjimas,	sąveika	
ir	dokumentavimas

atsakingas	ir	
apgalvotas	
planavimas

palengvinimas

Informuoja	vaiko	veiksmai,	emocijos	ir	žodžiai
Kas	turi	likti,	kad	būtų	sustiprintas	tobulėjimas	ir	mokymasis?
Ką	reikia	pakeisti,	kad	įkvėptų	mokytis	ir	tobulėti?

Jautri	sąveika	–
lavinti	įėjimo	ir	
atsitraukimo	įgūdžius

Lanksti	patirtis	–	
mokykitės	iš	vaiko,	
kad	gautumėte	
praktiką

Erdvių	įvairovė	–
lauke	ir	viduje

„Klausyk akimis ir ausimis“

Ką	apie	vaiko	vystymąsi	ir	
mokymąsi	pasakoja	vaiko	
veiksmai,	emocijos	ir	
žodžiai?

Ar	jūsų	dokumentavimo	
metodai	yra	
informatyvūs	ir	
reikšmingi	jums,	vaikui,	
jo	šeimai	ir	kitiems	
specialistams?
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Škotijos pieno ir sveiko užkandžio 
programa
Programa	siekia	paremti	vaikų	sveikatą	
ir	gerovę,	ir	įdiegti	sveiką	elgesį	visam	
gyvenimui.	Mūsų	bendra	ambicija	
yra	užtikrinti,	jog	visi	vaikai,	lankantys	
ankstyvojo	ugdymo	įstaigas	ir	priežiūros	
įstaigas	Moray	būtų	pieno	ir	sveiko	
užkandžio	programoje,	tokiu	būdu	
įdiegiant	įprotį	reguliariai	vartoti	
aukštos	kokybės	pieno	produktus	ir	
vaisius	bei	daržoves	nuo	pat	mažumės.	
Privalumas	tėvams	yra	toks,	kad	ši	
programa	yra	visiškai	finansuojama,	tai	
reiškia,	jog	bet	kokie	vaisiai,	daržovės	ar	
pienas	netaps	papildomomis	išlaidomis	
vaikui	pradėjus	lankyti	darželį.
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Jūsų poreikiai

Lankstumas / laikas
Kokiomis	valandomis	ir	dienomis	jums	
reikės	ankstyvojo	ugdymo	įstaigos	
paslaugų?	Nepamirškite	ir	kelionės	
laiko,	kurio	reikės	jums	nuvažiuoti	į	
darželį	prieš	darbą	ir	tuomet	grįžtant	iš	
darbo	spėti	pasiimti	vaiką	iš	darželio.	
Ar	jūs	keliausite	piko	metu	ar	tuo	
metu,	kai	visi	veda/pasiima	vaikus	
iš	mokyklos?	Ar	jūsų	darbo	laikas	
varijuoja?	

Į	visa	tai	turėtumėte	atkreipti	dėmesį,	
aiškindamiesi	darželio	ar	registruotos	
auklės	darbo	valandas.

Finansuojami	tiekėjai	gali	dirbti	ištisus	
metus	(50	savaičių	per	metus)	ir	gali	
veikti	nuo	8.00	val.	iki	18.00	arba	ilgiau	
–	kiekvienas	finansuojamas	tiekėjas	turi	
skirtingas	darbo	valandas,	turėtumėte	
tai	išsiaiškinti	prieš	užsiregistruodami.		

Registruotos	auklės	dažnai	dirba	
vakarais	ir	teikia	priežiūros	paslaugas	
per	atostogas	–	turėtumėte	to	teirautis	
savo	pageidaujamos	įstaigos.
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Vieta
Ar	jūs	norite,	kad	jūsų	darželis	ar	
registruota	auklė	būtų	arti	jūsų	darbo	
vietos,	mokymosi	įstaigos	ar	namų?	
Kas	pasiims	vaiką	iš	darželio	ar	auklės	
ir	iš	kur	jie	važiuos?	Jeigu	šia	pareiga	
dalysitės,	ar	vieta	tinkama	visiems?																																		

Registracija	į	ELC	darželį	ar	pas	
registruotą	auklę	negarantuoja	vietos	
toje	mokykloje.	ELC	paslaugos	Moray	
neturi	automatinio	priėmimo	į	pradinę	
mokyklą	pagal	rajoną	ir	registracija	į	
mokyklos	darželį	negarantuoja	vietos	
susijusioje	pradinėje	mokykloje.	
Darželiai	grupuojami	pagal	susijusių	
mokyklų	grupę	(angl.	Associated	School	
Group	(ASG)),	t.y.	pagal	teisę	į	vidurinę	
mokyklą.

Kaina
Pasiteiraukite	apie	bet	kokius	
papildomus	mokesčius,	kuriuos	jums	
gali	reikėti	mokėti.	Tai	gali	būti	mokestis	
už	papildomus	užkandžius,	sauskelnes,	
pavėluotą	pasiėmimą	ir	registracijos	
mokesčius	ar	visa	apimančias	valandas,	
jeigu	tokios	teikiamos.

Jeigu	jums	reikia	daugiau	valandų	
nei	gaunate	nemokamų	valandų,	
turėtumėte	nepamiršti	šio	papildomo	
veiksnio	rinkdamiesi	ELC	įstaigą.	Jeigu	
jie	turės	vietos,	galėsite	mokėti	už	
papildomas	valandas.

Dirbančios	šeimos	Moray	gali	gauti	
paramos	dėl	vaiko	priežiūros	išlaidų	
per	Neapmokestinamą	vaiko	priežiūros	
programą	(angl.	Tax-Free	Childcare	
scheme)	–	už	jūsų	įmokėtus	8	svarus,	JK	
vyriausybė	įmokės	papildomus	2	svarus,	
tai	yra	iki	2000	svarų	vaikui	per	metus.

Jeigu	jūs	turite	teisę	į	dirbančiojo	
mokestinius	kreditus,	galite	susigrąžinti	
iki	70%	savo	vaiko	priežiūros	išlaidų,	
priklausomai	nuo	jūsų	pajamų	arba	
iki	85%,	jeigu	turite	teisę	į	Universalų	
kreditą.	Mokestiniai	kreditai	gali	būti	
naudojami	mokant	registruotoms	
auklėms,	darželiams	ir	pomokykliniams	
klubams.

Visos	šios	programos	detaliai	aprašytos	
čia:	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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Jūsų vaiko interesai ir 
asmenybė

Koks	jūsų	vaikas?	Ar	jam	patinka	leisti	
laiką	lauke?	Galite	apsvarstyti	galimybę	
dėl	darželio	lauke.	Ar	jis	laimingesnis	
mažesnėje	grupėje?	Galbūt	tokiu	atveju	
geriau	būtų	registruota	auklė.	Ar	jūsų	
vaikas	socialus	ir	nesunkiai	susiranda	
draugų	didesnėje	grupėje?	Darželis	tam	
būtų	puiki	vieta.

Galbūt	jūsų	vaikas	neturi	aukščiau	
išvardintos	patirties	ir	jūs	norėtumėte	
paskatinti	jo	pasitikėjimą	savimi.	Visi	
darželiai	ir	registruotos	auklytės	mielai	
leis	atvykti	jų	aplankyti	tam,	kad	jūs	
rastumėte	jūsų	vaikui	tinkamą	vietą.	
Galų	gale	tai	jūsų	sprendimas	ir	jūs	
turite	būti	tikras	dėl	to,	ką	išsirinkote.

Mūsų	ELC	paslaugos	siūlo	vaiko	
priežiūros	modelį	visus	metus	arba	tik	
mokslo	metų	metu,	tai	leidžia	jums	
apsvarstyti	savo	individualius	poreikius	
su	dideliu	teikiamu	lankstumu.	
Arba	galite	rinktis	mišrų	modelį	–	
registruota	auklė/darželis	arba	dalyti	
savo	nemokamas	valandas	tarp	dviejų	
darželių.	Daugiau	informacijos	jums	bus	
suteikta,	kai	užregistruosite	savo	vaiką.
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Maistas
Visi	vaikai,	gaunantys	savo	1140	
nemokamas	valandas	pietų	metu	
turi	teisę	į	nemokamus	pietus.	Galite	
pasiteirauti,	kokia	tvarka	galioja	jus	
dominančiame	darželyje.	

Daug	darželių,	įskaitant	ir	mūsų	
partnerių	darželius,	siūlo	pietus	ir	
lengvą	vakarienę,	meniu	rotuojant	
kas	keturias	savaites.	Meniu	kopijas	
galima	pasiimti	namo,	taigi	jūs	tiksliai	
žinosite,	ką	vaikas	valgys	pietums!	
Mūsų	mokyklos	virtuvės	teikia	didžiąją	
dalį	pietų	ELC	vaikams	Moray,	nors	
kai	kurie	partneriai	teikia	savo	sveikus	
ir	maistingus	pietus.	Tie	darželiai,	
kurie	tiekia	maistą,	yra	registruoti	su	
visuomenės	Sveikata.

Papildomi paramos poreikiai ir 
įtrauktis
Jeigu	jūsų	vaikas	turi	papildomų	
paramos	poreikių,	jūs	turite	
pasiteirauti,	kaip	pasirinkta	įstaiga	
gebės	juos	patenkinti.	Kiekviena	ELC	
paslauga	turi	prieigą	prie	ankstyvos	
intervencijos	mokytojo,	kuris	gali	
teikti	paramą	darželiui	ir	jūsų	vaikui,	
užtikrinant,	kad	jis	pasieks	savo	
potencialą.

Visi	specialistai,	dirbantys	su	jūsų	
vaiku	bendradarbiaus	su	jumis	ir	vaiko	
darželiu	(ar	registruota	aukle)	siekiant	
užtikrinti,	jog	yra	sudarytas	planas,	kaip	
geriausiai	padėti	vaikui.	Tai	gali	reikšti,	
jog	vaiko	planas	yra	koordinuojamas.	
Taip	atsitiktų,	jeigu	daugybė	skirtingų	
tarnybų,	pvz.	sveikatos	įstaiga,	švietimo	
psichologas	ir	socialiniai	darbuotojai	
dirbtų	išvien	siekdami	patenkinti	
vaiko	ir	šeimos	poreikius.	Kai	daugybė	
tarnybų	dirba	kartu	su	vaiku	ir	šeima,	
tai	dažnai	vadinama	komanda	vaikui	
ir	tikslas	yra	koordinuoti	paramą	ir	
darbą	siekiant	suteikti	reikiamą	paramą	
reikiamu	metu	kiekvienam	asmeniui.
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Vaiko priežiūros įstaigų 
tipai

Yra	daug	skirtingų	vaiko	priežiūros	
įstaigų	tipų	ir	jūs	žinote,	kas	geriausiai	
tiks	jūsų	vaikui	ir	šeimai.	Jūs	galite	
padalinti	savo	nemokamas	valandas	
tarp	dviejų	įstaigų,	jeigu	norite/jums	
reikia	ir	jus	dominantys	darželiai	gali	tai	
pasiūlyti.

Nemokamas	valandas	galite	naudoti	su	
toliau	nurodytais	tiekėjais.

Registruotos auklės
Registruotos	auklės	prižiūri	vaikus	savo	
nuosavuose	namuose	ir	dažnai	prižiūri	
skirtingo	amžiaus	vaikus	–	kartais	nuo	
kūdikių	iki	vaikų,	kurie	pradės	lankyti	
vidurinę	mokyklą,	tai	reiškia,	jog	broliai	
ir	seserys	gali	būti	prižiūrimi	kartu.

Dauguma	registruotų	auklių	prižiūri	
vaikus	nuo	8.00	val.	iki	18.00	val.,	tačiau	
kai	kurios	dirba	anksti	ryte,	vakarais	ir	
savaitgaliais.

Registruotos	auklės	teikia	lanksčias	
valandas,	taip	pat	paima	vaikus	iš	
mokyklos	bei	nuveda	į	mokyklą,	taip	
pat	teikia	priežiūrą	mokyklinių	atostogų	
metu.

Registruotos	auklės	teikia	jūsų	vaikui	
priežiūrą,	rūpinasi,	kad	jam	būtų	smagu	
ir	jis	mokosi	tą	patį,	ką	ir	darželyje,	
tik	tiek	kad	tai	vyksta	namų	aplinkoje.	

Registruotos	auklės	dažnai	lankosi	
vietos	parkuose,	žaidimų	aikštelėse	ir	
bendruomenės	centruose.

Darželiai / žaidimų grupės / 
iki mokyklinės įstaigos / lauko 
darželiai
ELC	paslaugos	Moray	vadinamos	
įvairiausiais	pavadinimais,	tačiau	jos	
visos	turi	būti	registruotos	su	priežiūros	
inspekcija	kaip	dienos	vaiko	priežiūrą	
teikiančios	paslaugos.

Kad	ir	ką	pasirinksite	–	darželį,	kuris	
bus	vien	tik	lauke,	tradicinį	darželį,	
žaidimo	grupę	ar	ikimokyklinio	ugdymo	
grupę,	galite	būti	ramūs,	jog	juose	
visuose	dirbs	kvalifikuoti	darbuotojai,	
kurie	remsis	holistiniu	požiūriu.	
Personalo	darbuotojai	reaguoja	į	jūsų	
vaiko	interesus	ir	dirba	atsižvelgdami	
jų	poreikius,	naudodami	įvairiausias	
patirtis,	tinkamas	visiems	gebėjimams.	

ELC	paslaugos	siūlo	lanksčias	valandas	
ir	siūlo	daug	įvairių	modelių,	kurie	
atitiktų	jūsų	šeimos	poreikius.
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Pomokykliniai priežiūros klubai
Pomokykliniai	priežiūros	klubai	Moray	
teikiami	pagal	keletą	paslaugų;

• Priežiūros	inspekcijoje	registruoti	
dienos	priežiūrą	teikiantys	darželiai/
lauko	darželiai,	kurie	priima	
mokyklinio	amžiaus	vaikus	prieš	ir	po	
mokyklos	bei	per	mokyklos	atostogas.	

• Atostogų	programos,	veikiančios	
vietinėse	mokyklose	visų	ar	dalies	
atostogų	metu	(jas	gali	organizuoti	
tiek	mokykla,	tiek	kita	organizacija).

• Sportu	paremta	programa,	dažnai	
vykdoma	vietos	laisvalaikio	
centruose.

• Trumpesni,	veikla	paremti	
užsiėmimai,	vykstantys	keletą	dienų	
tokiose	vietose	kaip	bažnyčios	salė,	
kuriuos	organizuoja	savanoriai.

Laikas	ir	savaitės	dienos,	kai	jie	vyksta	
gali	skirtis.	Kai	kurie	užsiėmimai	vyksta	
per	visas	atostogas,	kiti	visus	metus	o	
dar	treti	–	tik	vasarą.

Dauguma	klubų	veikia	žaidimo	
principu.	Tai	toks	būdas,	kai	dirbama	
su	vaikais	žaidimo	principu,	kurio	metu	
vaikai	nusprendžia	ir	kontroliuoja	
turinį	ir	savo	žaidimo	tikslą,	žaidimui	
nevadovauja	suaugusieji.	Žaidimo	
procesas	vaikams	–	tyrinėjimas,	naujų	
dalykų	išbandymas,	gebėjimo	ribų	
patikrinimas	jiems	augant,	mokymasis	
iš	sėkmių	ir	klaidų,	kuriant	atsparumą	ir	
gebėjimą	prisitaikyti.

Auklės
Auklės	prižiūri	vaikus	jūsų	namuose.	
Jos	gali	suteikti	lanksčią	vaikų	priežiūrą,	
įskaitant	vakarus	ir	savaitgalius.	
Jūs	esate	atsakingas	už	mėnesinio	
atlyginimo	mokėjimą,	taigi	galbūt	galite	
apsvarstyti	jų	gyvenimą	jūsų	namuose	
visą	ar	dalį	savaitės,	arba	jos	turi	atvykti	
į	jūsų	namus	kiekvieną	dieną.	Jos	gali	
suteikti	jūsų	vaikui	individualų	dėmesį	
jo	namų	aplinkoje.	Jūsų	auklė	laikysis	
vaiko	dienos	režimo	ir	užsiėmimų,	
derindama	jo	priežiūrą	prie	individualių	
šeimos	poreikių	(pvz.,	pasiimti/nuvesti	
į	darželį/mokyklą,	užklasinė	veikla,	
žaidimų	susitikimai	su	kitais	vaikais	ir	
dienos	išvykos).
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Darželio paslaugos 
modeliai

Visoms	mūsų	ELC	paslaugoms	
Moray	vadovauja	darželio	vadovas	
ar	komandos	vadovas.	Kai	kurie	
darželiai	dirba	ištisus	metus	(išskyrus	
dvi	savaites	per	Kalėdas	ir	Naujuosius	
metus),	kai	kurie	dirba	tik	mokslų	
metų	laiku,	30	valandų	per	savaitę.	
Kai	kurie	gali	pasiūlyti	46	valandų	
pasirinktį	su	atostogomis	per	Kalėdas	
ir	Naujuosius	metus,	Velykas,	vasaros	
atostogas	ir	spalio	mėnesio	atostogas	
–	su	šia	pasirinktimi	turėtumėte	
gauti	25	savaites	ELC	įstaigoje.	Savo	
pageidaujamą	laiką	turėtumėte	
pasirinkti	registruodamiesi.

Jeigu	naudojate	nemokamas	
valandas	visus	metus	(50	savaičių),	
tuomet	kiekvienai	savaitei	teks	23.75	
nemokamų	valandų.	Kitas	variantas	
yra	46	savaičių	modelis,	tokiu	būdu	jūs	
gaunate	25	valandas	kiekvieną	savaitę.

Galbūt	jūs	galėsite	išsipirkti	papildomų	
valandų,	jeigu	bus	vietų.	

Reikia	pabrėžti,	jog	jūsų	vaikui	nereikia	
gyventi	pagal	pradinės	mokyklos	
skirstymo	rajoną,	tačiau	vietų	
skirstymas	darželyje	gali	priklausyti	nuo	
kriterijų,	išdėstytų	25	puslapyje.

Papildoma informacija
Siekiant	užtikrinti,	jog	mes	atitinkame	
priežiūros	inspekcijos	standartus,	
turime	išlaikyti	nustatytą	auklyčių	ir	
prižiūrimų	vaikų	santykį.

Darbuotojų	darželiuose	ir	vaikų	santykis	
yra	toks:

Amžius (metais) Suaugusiojo ir 
vaiko santykis

Jaunesni	nei	2	m. 1	suaugęs	3	
vaikams

Nuo	2	iki	3	m. 1	suaugęs	5	
vaikams

Nuo	3	iki	4	m.	 1	suaugęs	8	
vaikams
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Ką turėčiau pasirinkti?

Sprendimas	ką	pasirinkti	yra	visiškai	
jūsų	valioje.	Turėtumėte	užsiregistruoti	
pageidaujamoje	ELC	įstaigoje	–	visi	
darželiai	turi	ribotą	vietų	skaičių.	Taip	
pat	turėtumėte	nurodyti	antrą	ir	trečią	
variantus,	registruodamiesi	internetu,	
tokiu	būdu	turėsite	didesnę	tikimybę	
gauti	vietą	pageidaujamame	darželyje.	

Kai	nurodysite	savo	pasirinkimus	
dėl	darželio,	susisiekite	su	jais	ir	
išsiaiškinkite	koks	yra	jų	individualus	
priėmimo	į	darželį	procesas.

Sąrašas	tiekėjų,	kurie	gali	pasiūlyti	
jums	vietą,	kur	galėsite	išnaudoti	1140	
nemokamų	valandų	pateikiamas	čia:		
http://www.moray.gov.uk/moray_
standard/page_116586.html	arba	
susisiekus	su	Moray	savivaldybe.

Atkreipiame	dėmesį,	jog	jūs	neprivalote	
rinktis	arčiausiai	jūsų	namų	esančio	
darželio.	Mes	suprantame,	jog	jums	gali	
būti	patogiau	rinktis	darželio	vietą	pagal	
savo	darbovietę	ar	ten,	kur	gyvena	jūsų	
šeimos	nariai	ir	giminaičiai.	Vieta	tokiuose	
darželiuose	negali	būti	garantuota,	tačiau	
vaikui,	gyvenančiam	apbrėžtoje	teritorijoje	
dėl	teisės	lankyti	to	rajono	vidurinę	
mokyklą,	bus	teikiama	pirmenybė,	tačiau	
jūs	sprendžiate,	kur	pildyti	prašymą.

Jeigu	norite	paskirstyti	valandas	tarp	
darželio	ir	registruotų	auklių,	turite	
užpildyti	registracijos	formą	dėl	abiejų.
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Ką daryti dabar?

Registracija
Kai	išsirinksite	geriausią	variantą	sau	
ir	savo	vaikui,	turėtumėte	užpildyti	
internetinę	registracijos	formą:	https://
online.moray.gov.uk/site/wss/request/
elcreg.		Jeigu	neturite	galimybių	
pildyti	elektroninės	formos	internetu,	
skambinkite	01343	563374		ir	jums	bus	
išsiųsta	popierinė	versija.

Turėtumėte	užsiregistruoti	sausį,	
norėdami,	kad	vaikas	pradėtų	lankyti	
kitų	metų	rugpjūtį,	sausį	ar	balandį	
–	yra	tik	viena	registracija	per	visus	
metus.

Turėsite	įkelti	savo	vaiko	gimimo	
liudijimą	ir	adreso	įrodymą,	kai	
registruositės	internetu.Tėvų	prašoma	
nurodyti	3	pasirinkimus,	kai	jie	pildo	
internetinę	registraciją,	taigi	prašau	
apsvarstyti	tai,	kai	priimsite	sprendimą	
dėl	savo	ELC	įstaigos.		

Jeigu	persikelsite	į	naują	rajoną	praėjus	
registracijos	savaitei,	nesijaudinkite,	
nes	internetinė	forma	bus	vis	dar	
prieinama.

Vietų paskirstymas
Visų	finansuojamų	ankstyvojo	ugdymo	
ir	vaiko	priežiūros	įstaigų	prašoma	
prioritetą	skirstomos	vietoms	teikti	
pagal	šį	kriterijų:

1.	 Vaikas	jau	lanko	nurodytą	darželį
2.	 Vaikas	gyvena	apibrėžtoje	

teritorijoje	dėl	teisės	lankyti	to	
rajono	vidurinę	mokyklą	ir	turi	brolį/
seserį	tame	darželyje

3.	 Vaikas	gyvena	apibrėžtoje	
teritorijoje	dėl	teisės	lankyti	to	
rajono	vidurinę	mokyklą

4.	 Vaikas	turi	koordinuotos	paramos	
planą	ir	(arba)	yra	vertinamas	
Švietimo	departamento

5.	 Vaikas	negyvena	apibrėžtoje	
teritorijoje	dėl	teisės	lankyti	to	
rajono	vidurinę	mokyklą	ir	turi	brolį/
seserį	tame	darželyje

6.	 Vaikas	negyvena	apibrėžtoje	
teritorijoje	dėl	teisės	lankyti	to	
rajono	vidurinę	mokyklą

Prioritetas	bet	kurioms	iš	šešių	
kategorijų	bus	teikiamas	vyresniems	
vaikams	pirmiausia,	tuomet	tiems,	
kurie	gyvena	arčiausiai	prašomo	
darželio	naudojant	tiesios	linijos	
metodą.
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Vietų	paskyrimo	laikas	yra	toks:

Pradėjimo	data Paskirstymo	
tvarkaraštis	

Rugpjūtis Iki	Velykų	
atostogų	

Sausis Lapkritis	ar	gruodis

Balandis Vasaris	ar	kovas

Atkreipiame dėmesį:	jūs	negausite	
laiško,	jeigu	jūsų	pageidaujamame	
ELC	darželyje	nėra	vietų.	Su	jumis	
susisieks	darželis,	kurį	nurodėte	
kaip	antrą	variantą.	Jeigu	visuose	
jūsų	pasirinktuose	darželiuose	nėra	
vietų,	mes	susisieksime	su	jumis	su	
alternatyviais	pasiūlymais.

Tiekėjų	sąrašas	pateikiamas	čia:	http://
www.moray.gov.uk/moray_standard/
page_116586.html	spustelėjus	
pasirinkti	ankstyvojo	ugdymo	ir	vaiko	
priežiūros	tiekėją.	

Daugiau	informacijos	apie	ELC	Moray	
galite	rasti	čia:	https://sites.google.
com/my.glow.scot/elcmoray/home

Kas toliau?

Kai	jau	užsiregistravote	ir	po	to,	kai	jau	
artėja	laikas	jūsų	vaikui	lankyti	darželį,	
gausite	laišką	iš	jums	paskirto	darželio,	
kuriame	bus	patvirtintos	dienos	ir	
laikas,	kai	vaikas	turės	atvykti	į	darželį.

Taip	pat	turėtumėte	gauti	informaciją	
apie	tai,	ko	jūs	ir	jūsų	vaikas	gali	tikėtis	
per	pirmas	dienas	darželyje	–	tai	gali	
būti	informacija	apie	pereinamąjį	
laikotarpį,	kai	jūsų	vaikui	pradžioje	
bus	skirtos	trumpesnės	valandos	
apsipratimui,	kad	jis	spėtų	priprasti	prie	
pokyčių.

Jeigu	negausite	šios	informacijos	
iki	semestro	pradžios,	turėtumėte	
susisiekti	su	darželiu	ar	registruota	
aukle	ir	pareikalauti	tos	informacijos.

Net	nepastebėsite,	kai	ateis	laikas	
jūsų	mažyliui	lankyti	darželį	ar	eiti	pas	
registruotą	auklę	ir	kiekvieną	dieną	jis	
jus	nustebins	tuo,	kiek	daug	jis	visko	
išmoks!

Pradėti lankyti mokyklą
Visa	informacija	apie	tai,	kaip	
užregistruoti	savo	vaiką	mokyklai,	rasite	
mokykloje,	į	kurią	jūsų	vaikas	turi	teisę	
pagal	gyvenamą	rajoną	arba	internete.
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Atidėta pradžia
Jeigu	jūsų	vaiko	penktasis	gimtadienis	
yra	tarp	laiko,	kai	mokslo	metai	
prasideda	rugpjūtį	ir	paskutinės	
sekančio	vasario	dienos,	jūs	galite	
rinktis	atidėti	jo	lankymo	pradžią	iki	kito	
rugpjūčio.

Dalykai,	kuriuos	turėtumėte	apsvarstyti,	
kai	renkatės	atidėti	lankymo	pradžią:

• Privalote	aptarti	savo	prašymą	
su	vaiko	ankstyvojo	ugdymo	ir	
priežiūros	tiekėju,	taip	pat	ir	pradine	
mokykla,	kurią	jis	turėtų	lankyti.

• Galutinis	sprendimas	bus	bendras	
jūsų	ir	Švietimo	komandos,	
teikiančios	paramą	jūsų	vaikui.

Jeigu	atidėta	mokyklos	lankymo	pradžia	
buvo	suderinta	su	Moray	savivaldybe,	
jūs	ir	toliau	galėsite	gauti	ELC	
nemokamas	valandas,	kol	jūsų	vaikas	
pradės	lankyti	mokyklą.

Ankstyva pradžia
Jeigu	jūsų	vaikas	jaunesnis	nei	4.5	m.,	
galite	pateikti	prašymą	dėl	„ankstyvo	
mokyklos	lankymo“.	Ankstyvo	mokyklos	
lankymo	vertinimo	komanda	įvertins	
jūsų	vaiką	ir	pateiks	rekomendaciją,	
ar	šiame	etape	vaikui	yra	tinkamas	
mokymas	mokykloje.

Bet	kokie	prašymai	dėl	ankstyvo	
mokyklos	lankymo	turi	būti	pateikiami	
siunčiant	laišką:

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

01343	563374 
education@moray.gov.uk
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Darbas ELC

Mūsų	ankstyvojo	ugdymo	ir	priežiūros	
darbuotojai	vaidina	didelį	vaidmenį	
formuojant	ateities	kartų	gyvenimus	–	
nuo	paramos	darbuotojų	iki	ankstyvojo	
ugdymo	darbuotojų	ir	darželio	vadovų,	
ši	progresyvi	karjera	gali	padėti	Moray	
vaikams	tapti	pačiomis	geriausiomis	
savo	versijomis.

Jeigu	jaučiate	aistrą,	entuziazmą	ir	
jums	patinka	mintis	dirbti	su	vaikais,	
tai	galėtų	būti	karjera	jums.	Grįžimas	į	
darbą	ar	karjeros	keitimo	svarstymas	
gimus	vaikui	gali	būti	sudėtingas.	
Dirbdami	darbdaviui,	kuris	supranta	
jaunos	šeimos	poreikius,	gali	padėti	
pereiti	šį	etapą.

Jeigu	norėtumėte	likti	namie	su	savo	
vaikais	ir	dirbti	tik	tomis	valandomis,	
kol	jie	yra	mokykloje	ir	per	atostogas,	
galbūt	jums	tinkamas	pasirinkimas	
būtų	tapti	registruota	aukle.	
Registruotos	auklės	yra	savarankiškai	
dirbantys	asmenys	ir	prižiūri	vaikus	
savo	nuosavuose	namuose	–	galite	
nusistatyti	savo	darbo	dienas	ir	
valandas
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Darbas	su	jaunesniais	nei	penkerių	
metų	vaikais	darželyje	ar	dienos	
priežiūros	centre	taip	pat	yra	karjeros	
galimybė,	kuri	gali	leisti	jums	pasiekti	
taip	svarbų	darbo/gyvenimo	balansą.	
Kodėl	nepabandžius	savanoriauti	ir	
sužinoti,	ar	jums	tai	patinka?Niekada	
negali	žinoti,	jūs	galite	būti	tas,	kuris	
įkvėps	visą	naują	jaunų	žmonių	kartą!

Daugiau	apie	karjeros	galimybes	ELC	
rasite:

www.childcarecareersscotland.scot
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Kontaktai
For	further	information	and	help	on	

Daugiau	informacijos	ir	pagalbos	bet	
kuriomis	temomis	šiame	vadove	galite	
gauti	susisiekę	su	Moray	savivaldybės	
Švietimo	skyriumi.

Arba	galbūt	norėsite	susisiekti	su	jus	
dominančiu	darželiu	tiesiogiai.

Mūsų	draugiška	komanda	yra	tam,	
kad	padėtų	priimti	jums	ir	jūsų	šeimai	
teisingus	sprendimus.

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

mailto:education@moray.gov.uk
http://www.moray.gov.uk/elc
https://sites.google.com/my.glow.scot/elcmoray/home
https://sites.google.com/my.glow.scot/elcmoray/home
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