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Kas yra finansuojamas ankstyvasis 
vaiko ugdymas ir priežiūra 

(ikimokyklinis išsilavinimas)? 
 

Škotijos vyriausybė finansuoja 3 ir 4 metų vaikų 
ankstyvojo ugdymo ir priežiūros (ikimokyklinio 
ugdymo) vietas. Finansuojamai ne visos dienos 
vietai skiriama 600 valandų: 5 ikimokyklinio 
ugdymo užsiėmimai po 3 val. 10 min. per savaitę. 
Priklausomai nuo mokymo įstaigos užsiėmimų 
skaičius gali kisti. 
 
2 metų vaikams irgi gali būti skirta finansuojama 
ankstyvojo ugdymo ir priežiūros vieta, jei 
tėvai/globėjai gauna finansinę paramą kaip 
socialiai remtini asmenys, bedarbio pašalpą, ligos 
ar invalidumo pašalpą, nedarbingumo arba 
sunkaus neįgalumo pašalpą arba pensijos kreditą.  
 

Ar mano vaikas privalo lankyti 
ankstyvasis vaiko ugdymas ir priežiūra 

įstaigą? 
 

Ikimokyklinis ugdymas nėra privalomas pagal 
įstatymus, ir tėvai patys nusprendžia, ar nori savo 
vaikus į jį leisti. 
 
Kas teikia ankstyvasis vaiko ugdymas 

ir priežiūra? 
 
Registruotųjų tiekėjų sąrašą galima gauti iš 
Švietimo ir socialinės rūpybos skyriaus. Šiuo 
metu yra 22 pradinė mokykla, siūlanti lopšelio 
klases, ir 36 centrai, kurie teikia ankstyvasis vaiko 
ugdymas ir priežiūra bendradarbiaudami su vietos 
valdžia. 
 

Kaip sužinoti, ar centras teikia 
kokybišką ankstyvasis vaiko ugdymas 

ir priežiūra? 
 
Visi centrai turi tenkinti Priežiūros inspekcijos 
nustatytus standartus, jie reguliariai tikrinami. 

Teikėjai privalo vadovautis nacionalinėmis 
mokymo programos gairėmis. 
 
Moray taryba taip pat dirba su centrais siekdama 
užtikrinti kokybę ir pagerinti vaikams siūlomą 
patirtį. Jei turite klausimų apie konkretaus centro 
veiklą, galite užduoti juos pačiam centrui arba 
Moray tarybai. 
 
Visi centrai registruojami pagal 2001 m. 
Priežiūros reglamentą (Škotija) ir turi pasiekti bei 
išlaikyti Priežiūros inspekcijos nustatytus 
standartus. 
 

Kada mano vaikas gaus vietą? 
 
Gauti visų metų trukmės turi teisę ankstyvasis 
vaiko ugdymas ir priežiūra amžiaus vaikai (gimę 
tarp 2013-03-01 ir 2014-02-28). 
 
Jaunesni vaikai (gimę tarp 2014-03-01 ir 2015-02-
28) įgyja teisę gauti finansuojamo ankstyvasis 
vaiko ugdymas ir priežiūra lavinimo vietą kaip 
aprašyta tolesnėje lentelėje. 
 
Ši lentelė patvirtina teises dalyvauti 2017/2018 m. 
sesijoje: 
Vaikas, kurio 
gimimo data 
yra tarp: 

Įgis teisę į finansuojamą vietą nuo: 

2013-03-01 ir 
2014-02-28 

2017 m. rugpjūčio 15 d. 

2014-03-01 ir 
2014-08-31 

2017 m. rugpjūčio 15 d. 

2014-09-01 ir 
2014-12-31 

2018 m. sausio 8 d. 

2015-01-01 ir 
2015-02-28 

2018 m. balandžio 16 d. 

 
Kaip registruotis ankstyvasis vaiko 

ugdymas ir priežiūra? 
 
2017 m. sausį vietos laikraštyje pasirodys 
skelbimas, o rajone bus iškabinti plakatai, 
kviečiantys tėvus registruoti savo vaiką norimame 
ikimokykliniame centre. Jei tuo metu negalėsite 
registruotis, kreipkitės į Švietimo ir socialinės 

rūpybos skyrių arba pageidaujamą ikimokyklinio 
išsilavinimo centrą. 
 
Jei jūsų vaiko gimimo data yra tarp 2015-03-01 ir 
2016-02-29, jis (ji) įgis teisę į finansuojamą vietą 
2018/2019 m. sesijoje, o registruotis turite 
2018 m. sausį. 
 

Kurį centrą turėčiau rinktis? 
 
Centro pasirinkimas priklauso tik nuo jūsų. 
Išrinkite norimą savo vaikui centrą ir 
registruokitės jame, bet kiekviename centre 
siūlomas ribotas vietų skaičius. Registracijos 
formoje prašoma nurodyti antrą ir trečią norimą 
centrą, ir Moray taryba jūsų vardu kreipsis į šiuos 
centrus, jei jūsų vaikas negaus vietos 
pageidaujamame centre. 
 
Moray taryba stengiasi užtikrinti, kad vietos 
tenkintų ir vaikų, ir tėvų poreikius, bet negali 
garantuoti, kad jūsų vaikas gaus vietą 
pasirinktame centre arba kad bus suteikta 
pageidaujama rytinė arba popietinė vieta. 
 

Ar siūlomos transporto paslaugos? 
 
Kadangi ankstyvasis vaiko ugdymas ir priežiūra 
lavinimas nėra privalomas, Moray taryba neturi 
jam reikiamo transporto. 
 

Ar Moray teikiamos dieninės globos 
paslaugos? 

 
Kai kurie mūsų partneriai ankstyvasis vaiko 
ugdymas ir priežiūra lavinimo centrai gali pasiūlyti 
dieninės globos paslaugas, bet už papildomą 
globą bus imamas mokestis. Prireikus pagalbos 
vaikų priežiūros išlaidoms padengti, galima 
kreiptis į Darbo mokesčių kredito įstaigą.  Daugiau 
informacijos gausite paskambinę 0845 300 3900 
arba apsilankę www.direct.gov.uk  
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Jei nuspręsiu atidėti pradinės 
mokyklos lankymą, ar vaikas įgis teisę 

į ikimokyklinio lavinimo vietą? 
 
Taip, Moray taryba finansuos ankstyvasis vaiko 
ugdymas ir priežiūra lavinimo ne visą dieną vietą. 
Daugiau informacijos žr. lankstinuke „Pradinės 
mokyklos lankymo atidėjimas“. 
 

 
JEI REIKIA DAUGIAU 

INFORMACIJOS, KREIPKITĖS Į 
 

VIETOS MOKYKLOS DIREKTORIŲ 
ARBA PAGEIDAUJAMO 

ANKSTYVASIS VAIKO 
UGDYMAS IR PRIEŽIŪRA 
LAVINIMO CENTRO VADOVĄ 

 
ARBA 

 
 

ŠVIETIMO IR SOCIALINĖS 
RŪPYBOS ĮSTAIGĄ 
TEL. 01343 563267 

El. paštas 
educationandsocialcare@moray.gov.uk 

 
 

The Moray Council 
High Street 

ELGIN 
IV30 1BX 

 
 

www.moray.gov.uk 
www.childcarelink.gov.uk    

 
 
 

Šis lankstinukas priklauso lankstinukų serijai, 
parengtai tėvams ir globėjams.

 
FINANSUOJAMO 

ANKSTYVASIS VAIKO 
UGDYMAS IR PRIEŽIŪRA 
IKIMOKYKLINIO LAVINIMO 

SESIJA 2017/2018 M. 
 
EARLY LEARNING & CHILDCARE 

(FUNDED PRE-SCHOOL 
EDUCATION) 2017/2018 

 
INFORMACIJA TĖVAMS 

IR GLOBĖJAMS 
 

parengė 
 

 
 

ŠVIETIMO IR SOCIALINĖS RŪPYBOS 
SKYRIUS 

 
 

2017 m. 
 
 
 

Ambicingai siekiantys tobulumo kartu 
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