Mokėjimas ir sumažinta kaina

LITAUEN

Visuose vaikų darželiuose mokamas vienodas mėnesinis mokestis. Mokesčio dydis
kiekvienais metais šiek tiek koreguojamas. Mokesčio dydį galite rasti savivaldybės
tinklalapyje arba paskambinkite mums dėl išsamesnės informacijos.
Mokėti pradėsite vaikui pradėjus lankyti darželį. Darželiuose gali būti skirtinga
maitinimo kaina, o kai kurie darželiai ima užstatą.
Visi turėtų turėti galimybę leisti vaiką į darželį! Yra galimybė pateikti prašymą dėl
mažesnio mėnesinio mokesčio, jei šeimos pajamos yra mažesnės už nustatytą sumą.
Jei šeima gauna pajamas iš NAV, galima prašyti paramos darželio lankymui iš ten.
Jei Jūs turite du ir daugiau darželį lankančius vaikus, Jūs nemokėsite pilnos kainos
už visus. Žr.:

Sveiki atvykę į Sandefjordo
vaikų darželius!
Prašymą pateikti iki kovo 1 d.

Se: www.sandefjord.kommune.no

Jei Jums reikia daugiau informacijos arba
pagalbos pildant prašymą gauti vietą
darželyje, prašome susisiekite su mumis
ir klauskite.
Sandefjordo savivaldybė, telefonas: 33 41 60 00
www.sandefjord.kommune.no

Vaikų darželio įstatymo 1 str.:
„Vaikų darželis, bendradarbiaudamas su vaiko namiškiais ir esant bendram
supratimui, rūpinsis vaikų priežiūros ir žaidimo poreikiais bei skatins
mokymąsi bei kurs visokeriopos raidos pagrindą.“

Norvegijoje apie 92 % visų 1–5 metų vaikų lanko vaikų darželį. Daugiakalbių vaikų,
lankančių darželį, dalis yra šiek tiek mažesnė – apie 81 proc. Lankyti vaikų darželį
nėra privaloma, tačiau jis vis tiek laikomas pirmuoju ugdymo proceso žingsniu.

Puikus pagrindas pradedant lankyti mokyklą
Vaikų darželyje vaikai gali žaisti ir būti aktyvūs saugioje aplinkoje. Tuo pačiu metu mes
klojame pagrindą kuo geresnei mokyklos pradžiai.
Tyrimas rodo, kad daugiakalbių vaikų, kurie lankė vaikų darželį, pasiekimai mokykloje
yra geresni nei tų, kurie nelankė mokyklos.
Vaikams, kurių gimtoji kalba yra ne norvegų kalba, yra labai svarbu išmokti geros norvegų kalbos prieš pradedant lankyti mokyklą. Tai gali užtrukti keletą metą. Todėl labai
svarbu pradėti lankyti vaikų darželį kuo anksčiau.
Vaikams yra geriausia, kai tėvai su jais kalba ta kalba, kurią patys moka geriausiai. Vaikų darželyje visiems vaikams bus padedama ugdyti ir gimtąją kalbą, ir norvegų kalbą.
Jie tai darys žaisdami, dalyvaudami bendrose veiklose ir kalbų grupėse.

Puikus pasiūlymas
Sandefjordo savivaldybėje yra apie 60 darželių. Darželiuose yra taryba, darželių auklėtojai, specialistai ir padėjėjai. Visi darželiai Norvegijoje veikia laikantis Vaikų darželio
įstatymo.
Pagal nacionalinį darželio turinio planą darbas turėtų būti grindžiamas šiomis vertybėmis:
Demokratija, įvairove ir abipuse pagarba, lygiateisiškumu ir lygiavertiškumu, tvaria
plėtra ir gebėjimu tvarkyti savo gyvenimą bei sveikata.
Dienos metu vaikai dalyvauja bendruose žaidimuose ir užsiėmimuose, vykstančiuose
patalpose ir lauke, kartu valgo, dalyvauja grupinėse veiklose, dainavimo ir skaitymo
valandėlėse bei teminiuose projektuose.
Vaikai taip pat susipažįsta su įvairiomis religinėmis ir kultūrinėmis šventėmis bei
tradicijomis, tačiau jie nešvenčia šių švenčių ir jiems nedėstomos šių religijų mokymo
tiesos.

Mes įtraukiame tėvus į individualius pokalbius ir kasdienius bendravimus, kurie papildo tėvų susirinkimus ir rašytinę informaciją.

Darželio veiklos sritys:
• Darželio veiklos sritys:
• bendravimas, kalba ir tekstas,
• kūnas, judėjimas, sveikata,
• menas, kultūra ir kūryba,
• gamta, aplinka ir technologijos,
• skaičiai, erdvė ir formos,
• etika, religija ir filosofija,
• artima aplinka ir visuomenė.

Darželis informuoja tėvus apie vaiko veiklą darželyje, vaiko raidą ir bet kokius iššūkius.
Mes taip galime patarti tėvams ir suteikti jiems rekomendacijų, jei jie to pageidauja.

Prašymas gauti vietą vaikų darželyje

Pradžia ir pripratimas

Sandefjordo vaikų darželiai turi bendrą elektroninę paraiškos formą, kurią galite rasti
www.sandefjord.kommune.no/skole-og-barnehage.

Mes turime patirties, susijusios su vaiko kalbos raida ir puikiai suprantame vaiko kalbą
bei jo kultūrinę aplinką.

Bendradarbiavimas su tėvais
Bendradarbiavimas tarp darželio ir vaiko namiškių grindžiamas pasitikėjimu ir
atvirumu.

Sandefjordo darželiuose yra bendras standartas, taikomas vaikams pirmą kartą
lankantiems darželį.
Visi vaikai ir globėjai gaus išsamią informaciją apie darželyje teikiamas vaiko priežiūros
paslaugas. Šeimai bus paskirtas kontaktinis asmuo, kuris stebėtų vaiko savijautą
darželyje.
Kiekvienas vaikas bus matomas ir girdimas, o dienos priežiūros turinys bus pritaikytas
atsižvelgiant į jo poreikius.

Prašymą gauti vietą vaikų darželyje reikia pateikti iki kiekvienų metų kovo 1 d.

Tinklalapyje taip pat rasite žemėlapį su darželių vietomis ir šiek tiek informacijos apie
kiekvieną darželį. Norėdami gauti daugiau informacijos arba susitarti dėl apsilankymo,
galite tiesiogiai paskambinti į darželius.
Visi vaikai, kurie yra įregistruoti sistemoje pateikus prašymą iki kovo 1 d., turi teisę
gauti darželio vietą nuo tų pačių metų rudens, jei jiems sukanka vieneri metai iki tų
metų gruodžio 1 d.
Kartu su vaiko vietos darželyje pasiūlymu Jūs gausite ir informaciją apie vaikų darželio
lankymo pradžią. Vaikas išlaiko vietą iki pat mokyklos lankymo pradžios arba iki vietos
atsisakymo momento.
Prašymą dėl darželio vietos galite pateikti ir po kovo 1 d., tačiau tada dažnai gali reikėti
šiek tiek palaukti, kol atsiras laisva vieta.

