Ullensaker kommune
SKOGMO SKOLE
Og Senter for to-språklig opplæring

Gml.Algarheimsv. 200
2050 Jessheim
Tlf. 66 10 93 00
faks: 66 10 93 01
e-post: Postmottak.skogmo.skole@ullensaker.kommune.no

Sveiki atvykę į parengiamąją klasę Skogmo mokykloje.
Čia rasite svarbios informacijos naujiems Skogmo mokyklos parengiamosios klasės
mokiniams!
Savaitės tvarkaraštis žemiau rodo, kada turite pamokas.
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3. 12:00 13:15

Pirmadienis
x

antradienis
x

trečiadienis
x

ketvirtadienis
x

penktadienis
x

x

x

x

x

x

x

x

12.00

x

x

• Tau reikia turėti kuprinę, penalą su pieštukais ir trintuką. Likusias mokyklines priemones tu
gausi mokykloje.
• Tu gausi savaitinio mokymosi planą. Tame plane bus parašyta, ką tu veiksi mokykloje tą
savaitę.Taip pat bus pateikiamos namų darbų užduotys ir svarbi informacija tėvams. Svarbu,
kad tėvai stebėtų savaitės planą. Jei iškils kokių nors klausimų, prašome susisiekti su mumis.
• Kiekvieną savaitę tu gausi namų darbų užduotis. Namų darbai turėtų būti atliekami
namuose. Tėvai yra atsakingi už namų darbų atlikimą. Jei kyla sunkumų, prašome susisiekti
su mumis.

• Mokykloje tau reikalingi batai pasikeitimui .Tai gali būti sandalai,basutės,sportiniai bateliai
ar kitokie batai, kurie bus tau reikalingi patalpoje.
• Kiekvieną dieną tu turėsi pertraukėles tarp pamokų, kurios vyks lauke bet kokiu oru. Tau
reikės lietpalčio ir guminių batų lietingu oru. Žiemą tau reikės žieminio kombinenzono, šiltos
kepurės , šiltų pirštinių ir batų.
• Būtų malonu, jei mokykloje turėtum drabužių pasikeitimui. Tu gali pakabinti maišelį su
pakaitiniais drabužiais į tau skirtą vietą spintoje.
• Tau reikės nedidelio maisto paketėlio pietums. Neleidžiama atsinešti šokolado, saldžių
gėrimų ir kitų saldumynų. Jei norite, galite nusipirkti pieno mokykloje. Prašome susisiekti su
mumis dėl prašymo pirkti pieną.
• Kai netvyksti į pamokas, apie tai turi pranešti mokyklai seaknčia tvarka:
Parašyk elektroninį laišką, kad neatvyksi į pamokas ir išsiųsk elektroniniu adresu
postmottak.skogmo.skole@ullensaker.kommune.no. iki 08:15 valandos ryto.
Jei neturi galimybes tai padaryti, skambink i mokyklą telefono numeriu 66109300 iki 08:15
valandos ryto.
Visi nebuvimai yra registruojami.
Norite laisvos dienos – turite pranešti apie tai iš anksto.
Norite kelių laisvų dienų – turite pildyti asmeninį prašymą.
Prašome susisiekti su mumis visais rūpimais klausimais apie mokyklą, apie namų darbus ir tt.
Pagarbiai
Mūsų telefono numeris: 66109300 / 66109310

