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Tėvams ir vaikams įvadinėje klasėje 

 

SVEIKI ATVYKĘ! 

 
Dienos mokykloje: Pirmadienį diena mokykloje prasideda 09.30 ir baigiasi 14.05. 1 ir 2 grupėms diena 
mokykloje nuo antradienio iki penktadienio prasideda 08.30 ir baigiasi 13.00. 3 grupei diena mokykloje nuo 

antradienio iki penktadienio prasideda 08.30 ir baigiasi 13.13 trečiadienį. Antradienį ir ketvirtadienį mokiniai 

baigia mokyklą 14.05 val.  

 

Segtuvas planams: Tai geltonas arba mėlynas segtuvas, kuriame jūs galite rasti visą informaciją tarp 

namų/mokyklos. Šis segtuvas turi visada gulėti mokinio kuprinėje, ir kontaktinė mokytoja kiekvieną dieną 

tikrins ar jūs parašėte raštelius,  jūs kaip tėvai/globėjai, turite daryti lygiai tą patį. 

 

Pranešimų knyga: Joje jūs galite parašyti raštelį mokyklai/kontaktinei mokytojai kai mokinys 

 yra susirgęs arba neina į mokyklą dėl kitų priežasčių. Jeigu mokinys serga ilgiau kaip 3 dienas,  

jūs turite pranešti apie tai mokyklai. Jeigu mokinys paima 2 laisvas dienas, apie tai galima  
parašyti pranešimų knygoje. Jeigu mokinys nesilankys mokykloje ilgiau negu 2 dienas,  

jūs turite iš anksto parašyti prašymą. Atskirą prašymo formą jūs gali rasti  

mokyklos internetiniame puslapyje arba susisiekę su mokytoja. 

 

Savaitės planas: Savaitės planas guli segtuve planams. Čia yra parašyta kuo mes užsiimsime savaitės bėgyje, 

taip pat parašytas namų darbų planas, kuriame yra parašyta ką mokinys gavo namų darbų. Peržiūrėkite planą 

kartu su vaiku savaitės pradžioje tam, kad vaikas būtų pasiruošęs. Kiekvieną savaitę į segtuvą bus įdedamas 

naujas savaitės planas. Savaitės plano apačioje jums reikės pasirašyti, kad jūs susipažinote su planu. 

 

Rūbinė: Mokiniai turi asmeninę, jiems skirtą vietą rūbinėje. Čia galima pakabinti viršutinius drabužius, 

drabužius persirengimui ir šlepetes/kambario batus. Būtų gerai, kad jūs padėtumėte mokiniams 

palaikyti tvarką rūbinėje. Mokiniams reikalingi drabužiai persirengimui mokykloje; padėkite 
juos į žalią maišą, kuris kaba vaikui skirtoje vietoje. Rudenį ir žiemą yra svarbu, kad jūs 

tikrintumėte ar drabužiai nuo lietaus/kombinezonas/guminiai batai yra šlapi, nes mokyklos 

koridoriuje yra šalta ir drabužiai neišdžiuna per naktį. 

 

Drabužius nuo lietaus ir guminius batus dėkite į lentyną.  

 

Rudens/žiemos drabužių persirengimui pavyzdžiai: apatiniai drabužiai, kojinės, pėdkelnės, kelnės, marškutė, 

plonas megztinis, vilnoniai baltiniai, kumštinės pirštinės, kepurė, storas megztinis. 

 

Nepamirškite GERAI pažymėti mokinių drabužius jų vardais! 

 
Kūno kultūra: Kūno kultūra yra kiekvieną savaitę, mokinys turi pasiimti su savimi drabužius,  

kurie nevaržo  judėsių, rankšluostį ir muilą tam, kad galėtų nusiprausti duše po pamokos. 

 

Šlepetės/kambario batai: Mokiniai turi turėti šlepetes kai mes esame viduje. Grindys dažnai yra šlapios po 

pertraukos, o jeigu įsijungia gaisro signalizacija, mokiniai neturi laiko apauti batus.  

 

Mokykla lauke: Po pirmos pakopos dėstymas vyksta lauke vieną kartą savaitėje. Dėstymas 

tomis dienomis vyksta lauke mokyklos artimoje aplinkoje. Mokiniai turi turėti kuprinėje 

papildomai atsigerti tą dieną. Avalynę ir drabužius rinkites pagal orą . Kai dėstymas vyksta 

lauke, galioja tos pačios taisyklės kaip ir mokykloje. 

 
 

Maistas: Pieną/sultis jūs galite užsakyti puslapyje skolemelk.no. Tokiu atveju mokinys gaus šaltą pieną/sultis 

pasirinktu laiku. Bet kuprinėje turi be abejo būti geras lauknešėlis. Mes norime perteikti mokiniams gerus maisto 

įpročius ir tikimės, kad visi turės sveiką maistą maisto dežutėje. 

 

 

 

 

 

http://www.google.no/imgres?q=sol&num=10&hl=no&biw=1093&bih=538&tbm=isch&tbnid=1S3Em-HCYLCRxM:&imgrefurl=http://eyephoto.blogg.no/1300534419_sol_d.html&docid=SDW3ttL1_ybTUM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_X2Hr-vXx4sg/SgpLTD3jCbI/AAAAAAAAAk8/Mid3m3jyfrE/s400/STOR+SOL.gif&w=400&h=394&ei=EPQvUJ_jJ8SD4gS22YGoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=827&vpy=174&dur=80&hovh=223&hovw=226&tx=163&ty=92&sig=110440522134693052552&page=1&tbnh=135&tbnw=137&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:5,s:0,i:104
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Sveiko maisto pavyzdžiai yra šie: rupių miltų duona, jogurtas, vanduo, vaisiai/daržovės. 

 

Popamokinė veikla mokykloje: Pasiūlymas dėl popamokinės veiklos mokykloje yra nemokamas visiems 

vaikams, kurie eina į 1 pakopą įvadinėje klasėje. Šis pasiūlymas galioja tol kol mokinys yra pervedamas į įprastą 

klasę. Popamokinė veikla mokykloje vyksta kiekvieną dieną nuo 13.10-15.00. Popamokinės veiklos metu vaikai 
žaidžia ir kuo nors užsiima. Mokykla pataria visiems vaikams nuo 1-4 pakopos lankyti popamokinę veiklą, nes 

tai suteikia puikią galimybę mokintis kalbos ir susirasti naujų draugų. Abudu dalykai yra svarbūs! 

 

Mes norime sukurti saugią ir gerą mokymosi aplinką visiems mokiniams, todėl mes norime palaikyti su jumis 

glaudų ryšį, nes jūs geriausiai pažįstate savo vaiką! Susisiekite su mokykla esant klausimams arba 

pageidavimams ir praneškite apie tai! 

 

Mes labai nekantriai laukiame kada galėsime susipažinti su jumis visais!  
 

 

 
Kreipkitės esant būtinybei! 

 

 

 

 

Linkėjimai, Mari, Åshild, Kirsti, Patricia ir Elin. 

 

 

 

el. paštas: elinlevinsen.lyngstad@kristiansund.kommune.no 

 
Telefonas: 71575558 

 

Popamokinės veiklos telefonas: 71575555 

 

Mokyklos internetinis puslapis: http://allanengen.wordpress.com/ 

 

El. paštas: mari.ravnum@kristiansund.kommune.no 

 

El. paštas: kirsti-ingeborg.spjelkavik@kristiansund.kommune.no 

 

El. paštas: ashild.loftas@kristiansund.kommune.no 

 

El. paštas: patricia.levinsen@kristiansund.kommune.no 
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