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Cia tu ir tavo tevai ras in-
formacija apie mokykla (as) 
Danijoje. Atskiri punktai gali 
skirtis kiekvienoje mokykloje.
Jei kiltu abejoniuklausk
mokytoju.

1) I mokykla turi atsinesti ku-
prine ir pienala kiekviena diena.
Pienale turi buti: maziausiai du 
paprasti piestukai, trintukas, 
liniuote, droztukas ir spalvoti 
piestukai. Gerai butu, jei kas 
vakara pasitikrintum pamoku 
tvarkarasti, zinoma su mama ar 
tete, kad susidetum tuos daik-
tus, kuriu reikes kita diena, taip 
pat ir sportine apranga.

2) Kiekviena diena reikia ne-
stis priespieciu dezute, gertuve 
ir vaisiu maiseli, kad turetum 
maisto visai dienai mokykloje. 
Svarbu, kad tai butu sveikas 
maistas, suteikiantis energijos. 
Gali buti juoda duona, makaro-
nai, bananai, morkos, riesutai 



ir panasiai. Dazniaisiai buna dvi 
pietu pertraukos, per kurias 
valgysi kartu su draugais.

Pamoku metu valgyti negalima. 
Daugumoje mokyklu yra gali-
mybe nusipirkti pietus.

3) Svarbu papusryciauti na-
muose, kad nebutum alkanas 
pirmose pamokose. Jei busi 
alkanas, negalesi susikaupti ir 
nieko neismoksi.

4) Svarbu laiku nueiti miegoti. 
Tau reikia apie 10 valandu mie-
go per nakti, tada busi pailse-
jes ir pasiruoses ismokti nauju 
dalyku mokykloje.

5) Turi ateiti laiku i mokykla 
kiekviena diena, pageidautina 
penkias min. iki skambucio, kad 

jau sedetum pasiruoses, kol 
mokytoja ateis. Kada pasibaigus 
pertraukai suskamba skambutis, 
privalai is karto grizti i klase.

6) Kuno kulturos pamokai pri-
valai atsinesti sportine apranga:
sortus, marskinelius, ranksluosti 
ir svarius sportinius batelius, jei 
pamoka turi vykti sporto sale-
je. Po pamokos privaloma eiti 
i dusa. Gali buti, kad pradzioje 
gedinsiesi, todel gali maudy-
tis su maudymosi kostiumeliu. 
Mergaites persirengia ir prau-
siasi mergaiciu persirengimo 
kambaryje, berniukai – berniuku 
persirengimo kambaryje.

7) Jei tvarkarastyje yra plauki-
mo pamoka, nepamirsk pasiimti 
maudimosi kostiumo: maudimo-
si kelnaiciu/kostiumo ir ranks-



luoscio. Negalima maudytis su 
apatinemis kelnaitemis. Pries 
lipdamas i baseina, privalai nu-
siprausti po dusu, persirengimo 
kambaryje. Turite nusiprausti 
po baseino vel. Nepamirskite 
naudoti muilo.

8) Mokykloje yra biblioteka, 
ten galima pasiskolinti knygu. 
Jas reikia saugoti ir nepamirs-
ti atiduoti laiku. Gerai butu, jei 
ziuretumete ar skaitytumete 
knygas namuose kiekviena die-
na su mama ar tete. Taip ismoksi 
greiciau skaityti ir pazinsi daug 
nauju danisku zodziu.

9) Daugumoje mokyklu per-
trauku metu bunama lauke. 
Todel nepamirskite siltu rubu, 
saltuoju metu periodulietaus 
rubu, guminiu batu, kombinezo-
no, kepures ir pirstiniu. Dazniau-
siai klaseje batu aveti negalima, 
todel gerai butu tureti slepetes.

10) Danijoje suaugusieji vaiku 
musti negalima, nei mokykloje,
nei namuose. Mokykloje moky-
tojai sprendzia. Telefona ir kitus 
elektronikos prietaisus galima 
naudoti tik susitarus su moky-
toju. Kaip ir suaugusieji negali 
musti vaiku, taip ir vaikams 
negalima musti vieniems kitu. 
Jei busi erzinamas ar kazkas 



tave nuskriaus, privalai pasa-
kyti mokytojui, kad ji/jis galetu 
padeti. Jei nesilaikysi mokyklos 
taisykliu, bus pranesta tevams, 
krastutiniu atveju busi salina-
mas/a is mokyklos.

11) Mokykloje yra med. sesuo 
ir stomotologas. Ligos atveju
kreiptis i seimos gydytoja. Ne-
pamirsk, kad mama/tetis privalo 
paskambinti ar parasyti, jei tu 
sergi ir neateisi i mokykla.

Informacija tevams
Kaip tevai jus atliekate svarbų 
vaidmenį stiprinant vaiko kalbos 
raidą. Jus galite stiprinti vaiko 

kalbos raida keliais skirtingais 
budais. Kalbekite, zaiskite, pies-
kite ir rasykite kartu. Taip su-
teiksite geriasnes salygas savo 
vaikui, siekti geresniu rezultatu 
mokykloje.

Mes mokykloje tikimes, kad jus 
kaip tevai:
• Dalyvausite mokyklos/namu 

pokalbiuose, tevu susirinki-
muose ir kituose renginiuose, 
taip pat domesites vaiko kas-
dienine veikla mokykloje.

• Susisieksite su mokykla, jei kils 
klausimu, arba ivykiai namuose 
tures itaka vaiko mokymuisi.



• Pasirupinsite,kad vaikai laiku 
atvyktu i mokykla, pailseje ir 
sotus, pasirengia mokytis ir 
turetu reikalingas mokyklines 
priemones, tokias kaip: kny-
gas, pienala, sportinius rubus 
ir pan.

Mes tikimes, kad mokykla ir 
tevai bendrai rupinsis vaiko
gerove, mokslu ir bendravimu 
klaseje.

Ko Jus kaip tevai galite tiketis is 
mokyklos:
• Mokykla suteikia jusu vaikui 

tvirta mokyklini ugdima.

• Mokykla informuos jus, jei 
iskiltu socialiniu ar lavinimo

problemu susijusiu su jusu vaiku

• Mokykla stengiasi, kad vaikas 
vystytusi tiek socialiai tiek 
moksliniu atzvilgiu

• Mokykla visada teikia pirme-
nybe vaiko gerovei

     
– Dziaugsimes sutike Tave !
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