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Bendradarbiavimas šeima - 
mokykla

Svarbi ugdymo sąlyga yra mokyklos ir šeimos 
bendradarbiavimas. Tam reikalingas tarpusavio 
bendravimas. Glaudus bendradarbiavimas padeda 
mokiniui geriau mokytis, pamėgti mokyklą ir 
jaustis joje saugiai.  

   

-Jei jūs kalbėsite apie mokyklą teigiamai, mokinių 
kasdiena bus malonesnė -

 
Vertėjas

Jums bendradarbiaujant su mokykla Klepp 
savivaldybėje galima naudotis vertėjo 
paslaugomis. Vertėju pasirūpina mokykla. 
Pasakykite, jei jums to reikia. 



Tėvų atsakomybė 
 
Be kitko yra svarbu: 
 
Kad vaikas: 

• pavalgytų pusryčius ir pasiimtų su savimi sveiko  
 maisto

• pakankamai išsimiegotų 
 
Kad vaikas turėtų:

• orui tinkančius rūbus

• viską, ko reikia mokykloje (pvz: rūbus kūno  
 kultūrai, kambarinę avalynę, kuprinę)  
 
Kad jūs kaip tėvai:

• atvyktumėte į pokalbius su mokytojais   
 (kartu su mokiniu ar be jo)

• dalyvautumėte tėvų susirinkimuose ir kituose  
 bendradarbiavimo susirinkimuose mokykloje 

• atsakytumėte į mokyklos pranešimus

• praneštumėte mokyklai, jei vaikas praleis  
 pamokas dėl ligos arba kitos priežasties  
 (konsultacijos pas stomatologą arbą gydytoją)

• pateiktumėte paraišką dėl atleidimo nuo  
 pamokų, jei vaikui reikės išvykti

• susiektumėte su mokytoju, jei ko nors  
 nesupratote – visuomet galima paklausti!

• padėtumėte/motyvuotumėte vaikus ruošti  
 namų darbus ir sektumėte, kad vaikas tai  
 padarytų 

• kalbėdami su vaiku namuose teigiamai  
 minėtumėte mokyklą 

Jūs, tėvai, esate atsakingi už vaiko auklėjimą ir 
ugdymą, bendradarbiaujant su mokykla. 



Mokyklos atsakomybė 
 
• palaikyti tėvus ugdymo ir mokymo procesuose

• dalyvauti skatinant vaiko socialinį ir dalykinį  
 vystymąsi

• sudaryti sąlygas geram bendravimui ir  
 bendradarbiavimui su šeima 

• organizuoti pokalbius su tėvais ir tėvų  
 susirinkimus. Mokykla turi patvirtinti  
 dokumentais mokinių  vystymąsi ir ugdymą

• sukurti gerą ugdymo aplinką, skatinančią norą  
 mokytis, meilę mokyklai ir gerą sveikatą

q sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti priimat  
 sprendimus  

PDG
Pradinėse mokyklose nuo 1 iki 4 klasės veikia 
pailgintos dienos grupės (PDG). Už jų lankymą 
moka tėvai.  

Mes norime paraginti naudotis PDG, nes čia vaikai 
turės galimybę naudoti ir tobulinti norvegų kalbą. 
Bendraudami su kitais jie lavins kalbą ir socialinius 
įgūdžius. 



Ištraukos iš Švietimo įstatymo

§ 1-1 Švietimo tikslas
Ugdymas mokyklose ir mokymo įstaigose, 
bendradarbiaujant su tėvais, turi atverti vaikams duris 
į pasaulį ir ateitį, suteikti bendro profilio ir profesinių 
mokyklų mokiniams supratimą apie istoriją ir kultūrą, 
bei įtvirtinti šias jų žinias.

§2-1 Teisės ir pareigos į pagrindinį ugdymą 
Pagrindinio ugdymo įstaigą vaikai paprastai turi pradėti 
lankyti tais kalendoriniais metais, kai jiems sueina 
6 metai. (…) Teisės ir pareigos į pagrindinį ugdymą 
tęsiasi iki mokinys baigia dešimtą klasę.(…) Jei mokinys, 
neturėdamas pateisinamos priežasties, nedalyvauja 
tame privalome ugdyme, jo tėvams ar kitiems jį 
globojantiems asmenims gali būti skirtos baudos, 
jei tai buvo padaryta tyčia arba dėl nusikalstamo 
neatsargumo.

§2-3a Atleidimas nuo dalyvavimo atskiroje 
ugdymo programos dalyje ir pan. 
Mokiniai, norintys būti atleisti nuo dalies ugdymo 
programos, kuri dėl jų pačių religinių įsitikinimų arba 
požiūrio į gyvenimą yra suprantama kaip sekimas 
kita religija  arba prisijungimas prie kitokio gyvenimo 
stiliaus, arba dėl tos pačios priežasties atrodanti jiems 
atstumianti arba žeminanti, turi pateikti raštišką tėvų 
paraišką. Vadovaujantis pirmu punktu, nėra būtina 
nurodyti atleidimo priežastį. 

§2-8  Ypatingas kalbos mokymas mokiniams, 
kalbantiems kitomis kalbomis 
Pagrindinės mokyklos mokiniai, kurių gimtoji kalba nėra 
norvegų ar samių, tyri teisę į ypatingą norvegų kalbos 
mokymą tol, kol jie išmoks norvegų kalbą taip, kad 
galėtų sekti įprastą ugdymą mokykloje. Esant būtinybei 
tokie mokiniai turi teisę į gimtosios kalbos mokymą, 
dvikalbį kitų mokymosi dalykų dėstymą arba į abu 
dalykus. 
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Atleidimo nuo atskiro dalyko 
mokymosi pasekmės

Švietimo įstatyme teigiama, kad mokiniai turi būti 
mokomi visų dalykų, kuriuos privaloma dėstyti 
mokykloje. 

Atleidimo nuo atskiro dalyko atveju mokiniams gali iškilti 
problemų jiems tęsiant mokslą vidurinėje mokykloje. Jei 
mokinys buvo atleistas nuo atskiro dalyko ar jo dalies 
mokymosi, mokykla neturės galimybės įvertinti jo žinių 
iš to dalyko. Tokiu atveju mokinys gali būti nepriimtas į 
vidurinę mokyklą.   

Todėl yra svarbu, kad jūs, tėvai, aptartumėte tokius 
dalykus su mokykla prieš prašydami mokinį atleisti nuo 
vieno ar kelių dalykų mokymosi. Reikia būti tikram, kad 
mokiniui dėl to vėliau neiškils problemų. 

Norvegijoje ir Klepp`e paprastai visi mokiniai dalyvauja 
religijos, fizinės kultūros ir plaukimo pamokose. 
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