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Informacija, kaip gauti edukacinę ir finansinę pagalbą.  

"Tėvams dažnai atrodo, kad norint gauti pagalbą mokyklose arba neįgalumo pašalpą (DLA) - 

būtina diagnozė". Galimas dalykas, kad todėl tėvai / globėjai prašo medicinos specialisto 

įvertinimo, kad būtų nustatyta diagnozė arba todėl specialistai nukreipia į medicinos 

specialistų tarnybas. Nors kai kurie specialistai ir šeimos taip pat daro tokią prielaidą, tai  

nėra tiesa.  

Ugdymo pagalba 

Įstatymuose numatoma, kad mokyklos atsako už tapatybę ir pasirūpina vaiko ugdymo poreikiais 

nepriklausomai nuo to, ar jiems atlikta medicininė diagnozė.  

Klasės mokytojas (-as) pabendrauja su tėvais / šeima ir bendrai aptaria, kokias naudoti strategijas. 

Mokytoja (-as) gali konsultuotis su specialių edukacinių poreikių koordinatoriumi (SENCO) arba, 

tėvams sutikus, kitais ekspertais.  

Strategijos standartiškai įrašomos į „Individualaus ugdymo programą“ (IEP) ir patikrinamos kas 

ketvirtį arba, jei reikia, dažniau. Mokykla bendradarbiauja su tėvais ir aiškiai žino savo veiksmų seką, 

kad padėtų vaikui ir žino, kaip išsiaiškinti, ar pasisekė. 

Jei problemos išlieka, mokykla gali kreiptis papildomos konsultacijos ir nuorodų - standartiškai 

šeimos ir mokyklų atspirties taško susirinkimo metu. Čia susitinka specialistų grupė tiek iš mokyklų, 

tiek iš vietos valdžios institucijos ir sutaria, kaip geriausiai padėti vaikams ir jauniems žmonėms. 

Pirmiausia, kiekviena valstybės finansuojama bendrojo lavinimo mokykla per metus įneša 6 000 £, 

skirtus kryptingai pagalbai vaikui, turinčiam specialių ugdymo poreikių (su arba be diagnozės). 

Papildomai prie kitos mokyklos moksleiviams teikiamos pagalbos.  

Jei vaiko ar jauno asmens mokykloje labui reikalingos papildomos priemonės, mokyklos 

darbuotojai gali kreiptis į mokyklų šeimą (grupelę vietinių mokyklų, kurios bendradarbiauja 

siekdamos padėti moksleiviams, turintiems specialių ugdymo poreikių ir neįgalumą (SEND)) ir 

prašyti papildomų lėšų (ir vėl su arba be diagnozės). Tai vadinama papildomų šeimos poreikių 

(AFN) finansavimu. Šios papildomos lėšos gali reikalui esant sudaryti 8 000 £ vertės pagalbą vaikui 

papildomai prie 6 000 £, kuriuos jau duoda mokykla. 

Keletui vaikų reikalinga ir dar didesnė pagalba. Šiais atvejais mokykla kreipiasi tiesiogiai į vietos 

valdžios institucijos aukšto lygio poreikių (HLN) specialistų grupę. Nors kai kuriems iš šių vaikų gali 

būt taikoma ugdymo sveikatos ir globos programa ir (arba) diagnozė, nei vienas iš šių veiksnių 

mokyklai nebūtinas, jei ji nori kreiptis dėl HLN finansavimo; HLN specialistų grupė priima 

sprendimus suderindama vaiko poreikius su bendrai priimtais apibūdinimais. 
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Mokyklų prašoma pateikti savo paraišką dėl papildomo finansavimo, nurodant apibūdinimus, 

pateikiamus dokumente „Veiksmai, norint gauti papildomą finansavimą Notingamšyro bendrojo 

lavinimo mokyklų moksleiviams, turintiems specialių ugdymo poreikių ir neįgalumą“, o ne 

sprendimą, paremtą diagnozės duomenimis. HLN specialistų taryba aptarnauja visą grafystę, o ją 

sudaro mokyklos atstovai (specialių ugdymo poreikių koordinatoriai (SENCO), šeimos specialių 

ugdymo poreikių koordinatoriai (SENCO), vyr. mokytojai) bei vietos valdžios institucija ir sveikatos 

priežiūros specialistai.. Jų bendras sprendimas priimamas įvertinus mokyklos pateiktą informaciją, 

jų pačių išvadas ir atvejo precedentus. Vaikams, kuriems ieškoma papildomų šeimos poreikių (AFN) 

arba aukšto lygio poreikių (HLN) finansavimo, mokyklos turi pateikti „Nuostatų žemėlapį“, kuriame 

detaliai aprašoma, kaip mokykla panaudoja esamą finansavimą ir kaip ji siūlo panaudoti papildomą 

finansavimą.  

Mokyklos gali panaudoti papildomą finansavimą keliais būdais, bet ne tiesiog pateikti papildomą 

mokymo asistento (TA) pagalbą. Jei mokykloms reikia konsultacijos, kaip geriausiai padėti vaikui, 

jos gali kreiptis į mokyklų ir šeimų specializuotos pagalbos tarnybą (SFSS) ir edukacinės 

psichologijos tarnybą - tiesiogiai arba atspirties taško susirinkime. 

Kai kurių vaikų poreikiai yra tokie kompleksiški, kad norint patenkinti vaiko ugdymo poreikius 

būtina speciali aplinka. 2014-aisiais nuostatus pakeis ugdymo sveikatos priežiūros programos 

(EHC), kurios paremtos vaiko poreikių supratimu; diagnozė nereikalinga. Pirmiau pateikta 

informacija galioja visoms valstybės finansuojamoms bendrojo lavinimo mokykloms, įskaitant 

akademijas.  

Finansinė pagalba 

Vaikams skirta neįgalumo pašalpa (DLA) gali būti naudinga, kai patiriamos papildomos išlaidos 

prižiūrint vaiką, arba jei jis  

 jaunesnis, nei 16 metų 

 Turi vaikščiojimo sunkumų arba jam reikalinga didesnė globa nei to paties amžiaus vaikui, 

kuris neturi neįgalumo 

 Gyveno Didžiojoje Britanijoje 2 iš pastarųjų 3 metų, jei vyresnis nei 3 metų amžiaus 

 Pareiškimo metu yra Didžiojoje Britanijoje, kitoje Europos ekonominės erdvės (EEA) šalyje 

arba Šveicarijoje  

 Nuolat gyvena JK, Airijoje, Meno saloje arba Kanalo salose 

 Netaikomi imigraciniai apribojimai  

 

Neįgalumo pašalpa (DLA) nebuvo tikrinta, taigi nesvarbu kokio dydžio jūsų pajamos arba 

santaupos.  

Medicininė diagnozė nereikalinga.  

Vyresniems nei 16 metų vaikams, kurių sveikata ilgą laiką probleminė arba, kuriems nustatytas 

ilgalaikis neįgalumas, būtina pateikti paraišką asmeninei nepriklausomai išmokai (PIP), bet ne DLA.  

 

 




