Opplæring og kultur

Naudinga informacija gavusiems vietą
vaikų darželyje Hå savivaldybėje!

Oversettelse til litauisk – Me løfter i lag

VAIKŲ DARŽELIS – KAS TAI?
Vaikų darželis – tai pedagogų vadovaujama įstaiga vaikams nuo 1 iki 6 metų, kurioje
vaikams siekiama suteikti geras ugdymo bei fizinės veiklos sąlygas. Vaikų darželyje
ypač didelis dėmesys skiriamas priežiūrai, saugumui, ugdymui ir mokymui, tuo pat
metu artimai bendradarbiaujant su tėvais.
Žaidimas yra svarbiausias vaiko darbas, ir darželis turi skirti daug laiko ir vietos
laisviems vaikų žaidimams. Žaisdami vaikai įgyja gyvenimo patirtį, vysto savo
socialinio bendravimo įgūdžius, kalbą ir įgyja draugų.

Atsakomybė:
Darbuotojai atsako už vaikus, kai jie būna darželyje.
Buvimo darželyje metu vaikai yra apdrausti.

Vaikų darželio portalas:
Čia Jūs pateikiate prašymą vietai vaikų darželyje gauti arba pakeisti darželį. Labai
svarbu, kad užpildytumėte visus punktus. Jei ko nors nesuprasite, paprašykite
pagalbos. Vaikų darželiui reikia gauti visus duomenis apie vaiką ir vaiko tėvus.

Vaikų darželio kalendoriniai metai:
Vaikų darželio kalendoriniai metai tęsiasi nuo rugpjūčio 15 d. iki kitų metų rugpjūčio
14 d.

Mokėjimas:
Nėra taip, kad vaikų darželis būtų nemokamas, tėvai moka savo dalį, likusią dalį
sumoka savivaldybė. Už maistą reikia mokėti papildomai.
Mokama už 11 mėnesių, už liepos mėnesį mokėti nereikia. Mokama suma priklauso
nuo šeimos gaunamų pajamų. Galima prašyti sumažinti mokestį už darželį, žiūrėkite
Hå savivaldybės internetinį puslapį arba susisiekite su Paslaugų centru
[Servicetorget].
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Kam priklauso darželis:
Hå savivaldybė atsakinga už darželio veiklą ir yra jo savininkė.
FAU (tėvų komitetas) ir SU (bendradarbiavimo komitetas):
Visuose vaikų darželiuose yra FAU (tėvų komitetas), susidedantis iš tėvų išrinktų
atstovų, ir SU (bendradarbiavimo komitetas), susidedantis iš tėvų ir darželio
darbuotojų. Šie komitetai turi užtikrinti bendradarbiavimą tarp darželio ir namų.

Atostogos:
Vaikui per metus priklauso keturios savaitės atostogų. Tris iš jų reikia pasiimti tuomet,
kai darželis nedirba dvi savaites liepos mėnesį, o likusią savaitę galima padalinti
atskiromis dienomis ir pasiimti tėvams patogiu laiku.

Tėvų susirinkimai:
Paprastai kiekviename vaikų darželyje per metus būna 1-2 tėvų susirinkimai. Jie
vyksta vakarais.
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Pokalbiai su tėvais:
Be pokalbio su tėvais vaikui pradedant lankyti darželį, visiems tėvams pasiūloma
pasikalbėti su pedagoginiu vadovu 1-2 kartus per metus. Jei tėvai patys nori ką nors
aptarti, jie gali bet kada kreiptis į darželio vedėją ar pedagoginį vadovą.

Lūkesčiai:
 Mes tikimės, kad Jūs, tėvai, perskaitysite vaikų darželio ir savivaldybės planus,
kad žinotumėte, kas kada vyksta.
 Rodykite susidomėjimą tuo, ką vaikai veikia vaikų darželyje. Labai svarbu, kad
namai ir darželis bendradarbiautų, skatindami vaiko vystymąsi ir ugdymą.
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 Domėkitės ir aktyviai dalyvaukite susirinkimuose ir kituose darželio
renginiuose.
 Gerbkite darželio darbo laiką.

Atvykimas:
Tėvai/globėjai patys privalo atvesti vaiką į darželį ir pasiimti iš jo. Jei vaikus atves ar
pasiims kas nors kitas, apie tai reikia pranešti darželiui iš anksto. Vaikas gali būti
darželyje iki 9 valandų per dieną.

Vidinė kontrolė:
Vaikų darželyje galioja HMS (Sveikata, aplinka ir sauga) sistema ir draugiškos
aplinkai sveikatos apsaugos instrukcijos.

Rūbai:
Vaikai darželyje būna labai užimti, tiek lauke, tiek viduje. Todėl labai svarbu, kad
vaikų rūbai darželyje būtų patogūs ir praktiški. Norvegijoje yra įprasta būti lauke bet
kokiu oru, todėl vilnoniai, šilti ir nuo lietaus apsaugantys rūbai yra tiesiog būtini. Vaiko
vardas turi būti ant visų rūbų!

Įstatymai:
Vaikų darželio veiklą reglamentuoja «Vaikų darželių įstatymas», «Vaikų darželių
mokymo ir veiklos planas» bei paties darželio valdymo dokumentas, metų planas.

Perėjimas iš vaikų darželio į mokyklą:
Vaikų darželis ir mokykla bendradarbiauja siekdami, kad perėjimas iš darželio į
mokyklą vyktų sklandžiai.
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Planavimo dienos:
Hå savivaldybėje yra numatytos penkios planavimo dienos per metus. Tomis
dienomis vaikų darželis nedirba. Apie šias dienas Jums bus praneštai, kai vaikas
pradės lankyti darželį.

Kontaktinis asmuo:
Visi vaikai, kurie pradeda lankyti darželį, paskiriamas kontaktinis asmuo, kitaip sakant
suaugęs, kuris bus atsakingas už Jūsų vaiką. Šis asmuo yra svarbus vaikui, ypač
pradžioje, ir jis prisideda siekdamas, kad vaikas jaustųsi saugus ir turėtų pakankamai
galimybės bendrauti su suaugusiais.

Veiklos planas:
Vaikų darželis privalo laikytis nurodymų, paskelbtų Švietimo ministerijos «Vaikų
darželio uždaviniai ir veiklos turinys» Vaikų darželis dirba atsižvelgdamas į šias sritis:
 Bendravimas, kalba ir tekstas
 Kūnas, judėjimas ir sveikata
 Menas, kultūra ir kūrybingumas
 Gamta, aplinka ir technika
 Etika, religija ir filosofija
 Bendruomenė ir visuomenė
 Skaičiai, erdvė ir forma
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Paslaugų centras [Servicetorget]:
Čia Jums gali padėti rašant paraišką dėl vietos vaikų darželyje, norint pakeisti vaikų
darželį arba prašant sumažinti mokestį už darželį. Hå savivaldybės Paslaugų centro
tel. Nr. 51 79 30 00

Socialinių pedagogų komanda:
Kiekviename darželyje yra socialinių pedagogų komanda, susidedanti iš vaikų teisių
apsaugos tarnybos savivaldybėje, PPT (pedagoginės/psichologinės tarnybos), vaikų
konsultacijos atstovų bei darželio vedėjos ir darželio pedagoginių vadovų. Komanda
dirba siekdama užtikrinti, kad, iškilus ypatingiems sunkumams, vaikui ankstyvoje
stadijoje būtų suteikta reikiama pagalba.

Ligos:
Sergantiems vaikams geriausiai būti namuose, nes mažam vaikui, kuris blogai
jaučiasi, gali būti sunku leisti laiką darželyje. Sergančiam vaikui ypač reikia paguodos
ir priežiūros iš artimųjų pusės, todėl svarbu, kad Jūs, tėvai, atsižvelgtumėte į vaiko
bendrą būklę ir neišsiųstumėte ką tik sirgusio vaiko į darželį per anksti. Vaikas turi
būti namuose, kol jis nebegalės užkrėsti kitų ir jausis pakankamai sveikas dalyvauti
vaikų darželio užsiėmimuose.
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Pripratinimas:
Kad Jūsų vaikui kuo geriau sektųsi ir patiktų darželyje, reikia pasirūpinti, kad
pripratimo laiku vaikas jaustųsi saugus ir patirtų teigiamas emocijas. Tėvai turėtų
pratinimui prie darželio skirti pakankamai laiko, tai ypač svarbu mažiausiems
vaikams. Svarbu, kad darželio darbuotojai ir tėvai kalbėtųsi tarpusavyje. Daugiau
informacijos galima sužinoti iš darželio darbuotojų.
Vertėjas:
Jauskitės saugiu, kad iškilus reikalui bus naudojamasi vertėjo paslaugomis. Hå
savivaldybė naudojasi Hero vertimo firmos paslaugomis.

Įstatai:
Tėvai/globėjai patys privalos susipažinti su Hå savivaldybės vaikų darželio įstatais.
KITI KLAUSIMAI ANDRE SPØRSMÅL:
Jei Jums iškils kitų klausimų ar bus kas neaišku, Jums gali atsakyti «Jūsų» darželio
vedėjas ar pedagoginis vadovas.
Daugiau informacijos apie savivaldybę ir vaikų darželį rasite:
www.ha.kommune.no ir
www.ha.kommune.no/barnehage
Čia rasite «Jūsų» darželio internetinį puslapį.

KITĄ INFORMACIJĄ, išverstą į kelias kalbas, rasite:
Veiklos planas anglų kalba:
www.udir.no/Upload/barnehage/Rammeplan/Frameworkplan
www.nafo.no
www.morsmal.no,
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