• Kai peržiūrėsite savo prašymą ir būsite įsitikinę, kad visa
informacija yra teisinga, pažymėkite langelį „Pateikti
Prašymą“ ir spauskite „Dabar pateikti“
• Jūsų nurodytu el. pašto adresu bus išsiųstas el. laiškas, kad būtų
patvirtintas prašymo gavimas ir kad prašymas ikimokyklinio
ugdymo įstaigoms / pradinėms mokykloms teikiamas prioritetų
tvarka
• Jei negausite šio patvirtinimo, skambinkite EA priėmimo
pagalbos skyriui telefonu (028) 9598 5595
Kas bus toliau?
Norėdami peržiūrėti pateiktą informaciją, spauskite „Peržiūrėti“
BŪTINAI atsineškite savo vaiko gimimo
liudijimą ir bet kokius kitus patvirtinančius
dokumentus, kurių reikia VISOMS
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms /
pradinėms mokykloms, nurodytoms
jūsų prašyme, į labiausiai pageidaujamą
instituciją. . . .
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. . . NE VĖLIAU KAIP IKI PENKTADIENIO
VIDURDIENIO, 12 VAL., 2019 M.
VASARIO 8 D.

5 VEIKSMAS. Prašymo keitimas
Galite pakeisti savo jau pateiktą prašymą, bet tik iki baigiamojo
termino vidurnakčio – 2019 m. sausio 31 d., 24.00 val.
1. Prisijunkite prie tėvų portalo
2. Pasirinkite, kad teiksite prašymą dėl vietos mokykloje –
pamatysite vaiko / vaikų duomenis, kurių vardu pateikėte
prašymą, su galimybe peržiūrėti / keisti prašymą
3. Pasirinkite „Keisti prašymą“
4. Jūsų bus paprašyta patvirtinti, kad norite pakeisti savo prašymą
- NEPAMIRŠKITE, kad kai tik patvirtinsite, jog keisite savo
prašymą, jūsų pirminis prašymas daugiau nebegalios, todėl
NEPAMIRŠKITE PATEIKTI savo prašymo, kai jį pakeisite
5. Puslapyje „Adreso informacija“ spustelėkite „Kitas“, jei nenorite
keisti
Jei norite pakeisti adresą
a) Pasirinkite „Pradžia“ norėdami grįžti į pagrindinį rodinį
b) Pasirinkite „Mano šeima“
c) Spustelėkite savo vaiko vardą ir pavardę
d) Pasirinkite „Naudoti kitą adresą“ ir įveskite naujojo adreso
pašto kodą (kai pradėsite ieškoti, pasirodys išsiskleidžiantis
sąrašas)
e) Spustelėkite „Pasirinkti“, tada – „Išsaugoti vaiką“ norėdami
išsaugoti naujojo adreso duomenis
f) Duomenų pakeitimo puslapis patvirtina, kad jūsų pakeitimai
buvo išsaugoti

g) Grįžkite į pradžios puslapį
h) Eikite prie savo vaiko vardo ir pavardės ir pasirinkite „Tęsti
prašymą“
i) Vaiko duomenų puslapyje pasirodys jūsų naujasis adresas, tada
spauskite „Kitas“
j) Dabar jūsų prašymas paruoštas pakartotiniam pateikimui, todėl
spauskite „Dabar pateikti“
k) Gausite el. laišką, kuris praneš, kad jūsų prašymas buvo
pateiktas, todėl dabar galite peržiūrėti iš naujo pateiktą
prašymą.
Jei norite pakeisti prioritetus arba prioritetų tvarką
• Vadovaukitės 5 veiksmo 1–4 punktais
• Iš „Papildoma informacija“ pasirinkite „Kitas“
• Dabar esate puslapyje „Pageidaujamos mokyklos“
• Spustelėkite „Pridėti kitą prioritetą“ norėdami įtraukti daugiau
mokyklų
• Rodyklėmis keiskite prioritetų tvarką
Kai būsite patenkinti išdėstymo tvarka, spauskite „Kitas“ ir atlikite
aukščiau aprašytus j–k veiksmus
• Nepamirškite, kad galima keisti tik iki 2019 m. sausio 31 d.
vidurnakčio, 24.00 val.
• Atsineškite savo vaiko gimimo
liudijimą ir bet kokius kitus
2019 m. sausis
patvirtinančius dokumentus, kurių
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reikia VISOMS ikimokyklinio ugdymo
įstaigoms / pradinėms mokykloms,
nurodytoms jūsų prašyme, į
labiausiai pageidaujamą instituciją
iki vidurdienio 2019 m. vasario 8 d.,
penktadienio, jei dar neatnešėte.
Kas bus toliau?
Jums bus išsiųstas laiškas 2019 m. gegužės 9 d., ketvirtadienį
(jį gausite 2019 m. gegužės 10 d., penktadienį), kuriame bus
nurodomi jūsų prašymo rezultatai (priėmimas į atitinkamą
ikimokyklinio ugdymo įstaigą (tikslinio amžiaus) ir į 1 (-ąją)
pradinės mokyklos klasę).
Prašymai dėl ikimokyklinio ugdymo (mažamečių) bus
analizuojami 2 etape, kuris prasidės 2019 m. gegužės 10 d., o
laiškas bus išsiųstas 2019 m. birželio 11 d., kuriame bus nurodomi
jūsų prašymo rezultatai.

Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinę pradinę mokyklą
arba ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Taip pat dėl
pagalbos galite skambinti priėmimo pagalbos skyriui.

028 9598 5595

Prašymas dėl Jūsų vaiko priėmimo
į ikimokyklinio ugdymo įstaigą
arba 1 (-ąją) pradinės mokyklos
klasę nuo 2019 m. rugsėjo

www.eani.org.uk

Skaitmeninio tėvams skirto
priėmimo portalo gairės
2018 m. gruodis

Sukurtas tėvų portalas, kuriame galima internetu
pateikti prašymą dėl priėmimo į ikimokyklinio
ugdymo įstaigą arba 1 (-ąją) pradinės mokyklos
klasę nuo 2019 m. rugsėjo
Portalas pradės veikti nuo 2019 m. sausio 2 d.,
trečiadienio
Portalas bus vidurnaktį uždaromas 2019 m.
sausio 31 d., ketvirtadienį
Su mumis galėsite susisiekti visą parą per
išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį,
nešiojamąjį arba stalinį kompiuterį
Kiekvieno portale matomo puslapio viršuje
pateikiamos glaustos instrukcijos, padėsiančios
pateikti prašymą

Tėvų portalo naudojimas

Reikia užbaigti tėvų portale visus registracijos etapus prieš
pateikiant prašymą.
1. Registruodamiesi nurodykite savo informaciją, įskaitant
galiojantį el. pašto adresą ir slaptažodį, prisijungimo
duomenis, naudodami el. paštu išsiųstą nuorodą
2. Nurodykite vaiko / vaikų duomenis, dėl kurio (-ių) norite
pateikti prašymą, skyriuje „Mano šeima“
3. Pateikite prašymą, paspaudę mygtuką „Teikti prašymą
dėl vietos mokykloje“
4. Prašymo pateikimas
5. Prašymo keitimas

2 VEIKSMAS. Vaiko duomenų pateikimas

SOCIALINIS NEPALANKUMAS (tik ikimokyklinukams)

Kad prašymą būtų galima įvykdyti, pirmiausia reikia įvesti vaiko
duomenis, spustelėjus mygtuką „Mano šeima“.
Įveskite vaiko vardą, pavardę ir gimimo datą, kaip nurodyta
gimimo liudijime – pagal gimimo datą bus nustatyta, ar jūsų vaikas
priskiriamas ikimokykliniam, ar pradinės mokyklos amžiui.
Nurodykite šiuo metu lankomą ikimokyklinio ugdymo įstaigą – jei
nelankote, išsiskleidžiančiame meniu pasirinkite „Jokia“ – kurią
turėsite pasirinkti, jei teikiate prašymą dėl mažamečių ikimokyklinio
ugdymo vietos.
Jei išsiskleidžiančiame sąraše nepasirodytų ikimokyklinio
ugdymo įstaiga, kurią lanko jūsų vaikas, pasirinkite „Sąraše nėra
ikimokyklinio ugdymo įstaigos“.
Nurodykite vaiko adresą (turi būti toks adresas, kuriuo vaikas gyvena)

Pateikite informaciją apie tėvų / teisinę atsakomybę

1 VEIKSMAS. Registracija internetu
Kai nuspręsite, kuriai (kurioms) mokyklai (-oms) arba ikimokyklinio
ugdymo įstaigai (-oms) pageidaujate teikti prašymą, spustelėkite
tėvų portalo nuorodą:

www.eani.org.uk/admissions

Reikia šios informacijos:
• jūsų el. pašto adreso;
• sugalvokite įsimintiną slaptažodį (turi būti bent 10 simbolių,
įskaitant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius ir specialiuosius
simbolius, pavyzdžiui, *!> ir t. t.);
• jūsų vardo ir pavardės, adreso ir susisiekimo telefonu
informacijos;
• patvirtinkite, kad perskaitėte duomenų apsaugos pareiškimą.

Kas bus toliau?

Registracijos pabaigoje gausite el. laišką, kuriame bus nuoroda į
tėvų portalo prisijungimo puslapį.
Prisijunkite registruotu el. pašto adresu ir slaptažodžių.

Tėvų portalas
Neturite paskyros? Prašom užsiregistruoti
El. pašto adresas
Slaptažodis

Prisijungti
Pamiršote slaptažodį?

Spustelėkite „Įtraukti vaiką“
Kas bus toliau?
Spustelėkite „Pradžia“ vaiko duomenų registracijos pabaigoje
norėdami grįžti į tėvų portalą, kuriame galima pradėti rašyti
prašymą

3 VEIKSMAS. Prašymo rašymas
Spauskite mygtuką „Teikti prašymą dėl vietos mokykloje“ norėdami
pradėti rašyti prašymą.Pasirodys jūsų vaiko vardas, pavardė ir
gimimo data
• Pasirinkite „Pradėti rašyti naują prašymą“
• Pasirinkite pagal poreikį priėmimą į pradinę arba ikimokyklinio
ugdymo įstaigą
• Patvirtinkite adreso informaciją
• Patvirtinkite atsakymus į klausimus, pateiktus dėl socialinio
nepalankumo (tik ikimokyklinukams) ir dėl vyriausio/vienturčio
vaiko
• Suraskite mokyklą, kuriai norite teikti prašymą, pagal pavadinimą
arba pašto kodą. PATARIMAS – naudokite dalį pavadinimo,
pavyzdžiui, „Killyclogher“, ieškodami „St Mary’s, Killyclogher“
mokyklos ir t. t.
•   Ar jums bus teikiama nuvežimo paslauga priklauso nuo prioritetų
tvarkos - galite pasitikrinti, ar jūsų vaikas atitinka nuvežimo
reikalavimus (negalioja ikimokykliniam ugdymui) adresu:  www.
eani.org.uk/financial-help/home-to-school-transport/checkeligibilityapply-now
p Preferences
• Pagal teisės aktus reikalaujama,
kad ikimokyklinio ugdymo
įstaigos teiktų pirmenybę
vaikams, kurie atitinka vyriausiąją
ikimokyklinio amžiaus grupę
ir kurie susiduria su socialiai
nepalankiomis aplinkybėmis.
SUBMIT

• Jei teikiamas prašymas dėl ikimokyklinio ugdymo, patvirtinkite
socialiai nepalankias aplinkybes, PAVYZDŽIUI, gaunama
finansinė parama arba nuo pajamų priklausanti bedarbio
pašalpa arba universalusis kreditas, arba... Turėtumėte atlikti
tolesnius veiksmus norėdami pamatyti visą apibrėžimą, ką
reiškia socialiai nepalankios aplinkybės.
• Nukopijuokite ir įterpkite pateiktą žiniatinklio adresą į naują
naršyklės skirtuką, kuriame bus parodytas apibrėžimas ir
pateikta prieiga prie pašalpų patvirtinimo anketos. Atkreipkite
dėmesį, kad šis žiniatinklio adresas nėra hipersaitas
• Atsisiųskite anketą ir ją užpildykite, tada atsineškite į vietinį
socialinės apsaugos / darbo ir pašalpų skyrių, kad uždėtų
antspaudą. Nuneškite arba nusiųskite užbaigtą anketą labiausiai
pageidaujamam paslaugų teikėjui, kad ją iki vidurdienio gautų
ne vėliau kaip 2019 m. vasario 8 d.,
12:00 val.
• Taip pat pašalpų patvirtinimo anketą galite pasiimti iš
ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikėjo arba iš vietinio socialinės
apsaugos/darbo ir pašalpų skyriaus, arba iš švietimo institucijos
priėmimo ikimokykliniam ugdymui skyriaus.
PRIORITETŲ PRIEŽASTYS
• Nurodykite bet kokias prioritetų priežastis – būtinai nurodykite,
kiek jūsų vaikas atitinka kiekvienos ikimokyklinio ugdymo įstaigos
arba pradinės mokyklos, kuria pateikiate kaip prioritetą, priėmimo
kriterijus, PAVYZDŽIUI, nurodykite, ar šiuo metu lanko vaiko brolis
arba sesuo
• Dabar pamatysite ikimokyklinio ugdymo įstaigą / pradinę mokyklą,
kurią pasirinkote, kad ji būtų jūsų 1 (-asis) prioritetas
• Galite nurodyti tolesnius prioritetus, atlikdami tuos pačius
veiksmus kaip anksčiau, be to, galite pakeisti prioritetų tvarką.
NEPAMIRŠKITE – rekomenduojama nurodyti bent keturis
prioritetus, kad jūsų vaikas turėtų kuo daugiau galimybių gauti
ugdymo vietą

Kas bus toliau?

Dabar jau užbaigėte savo prašymą, kurį galėsite pateikti

4 VEIKSMAS. Prašymo pateikimas
• Dabar galite peržiūrėti prašymo anketą, pasirinkdami „Peržiūrėti
prašymą“. Pasitikrinkite, ar visi duomenys apie jūsų vaiką yra
tikslūs ir ar prioritetai išdėstyti tinkama tvarka. Taip pat būtinai
reikia nurodyti, kaip jūsų vaikas atitinka kiekvienos ikimokyklinio
ugdymo įstaigos / pradinės mokyklos, kuriai teikiate prašymą,
priėmimo kriterijus
• Atidžiai perskaitykite naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugos
informaciją
• Galite išsaugoti savo prašymą paspausdami „Grįžti vėliau“,
kuomet būsite atgal nukreipiami į vietų mokyklose puslapį, kur
šalia vaiko duomenų pasirodys „Pradėtas rašyti prašymas, bet dar
nepateiktas“
Jei nuspręsite vėliau grįžti, nepamirškite, kad reikia pateikti
prašymą iki vidurnakčio, 2019 m. sausio 31 d., 24 val.

