Vilniaus tarptautinė mokykla
Rusų g. 3, 01125 Vilnius
Telefonai: +370 5 2761 564, +370 698 83918
admin@vischool.lt; www.vischool.lt

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO
Į VILNIAUS TARPTAUTINĘ MOKYKLĄ
INFORMACIJA APIE VAIKĄ (PAREIŠKĖJĄ)
PAVARDĖ

VARDAS, -AI

PRAŠOME PRIIMTI Į KLASĘ

DABARTINĖ KLASĖ

LYTIS

MOKINIO EL. PAŠTO ADRESAS (JEIGU TURI)

PASO NR.

ASMENS KODAS

IŠDAVIMO VIETA

GIMIMO DATA MMMM-MM-DD

PILIETYBĖ

TAUTYBĖ

PRIKLIJUOKITE NUOTRAUKĄ
(JEI TURITE)

NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS (GYVENANTIEMS LIETUVOJE LAIKINAI)
ADRESAS LIETUVOJE
Aš patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir išsami. Suteikiu leidimą Vilniaus tarptautinei mokyklai gauti visą informaciją, kuri jai būtina
norint baigti registracijos procesą, iš buvusių mokyklų, paslaugų teikėjų arba bet kokių kitų asmenų ir įstaigų, kurios gali turėti reikalingos informacijos.
TĖVŲ/GLOBĖJŲ PARAŠAS#1

DATA MMMM-MM-DD

TĖVŲ/GLOBĖJŲ PARAŠAS#2

DATA MMMM-MM-DD

INFORMACIJA APIE ŠEIMĄ
TĖVAS/GLOBĖJAS #1

TĖVAS/GLOBĖJAS #2

VARDAS (RYŠYS SU VAIKU)

VARDAS (RYŠYS SU VAIKU)

ADRESAS

ADRESAS

EL. PAŠTAS

EL. PAŠTAS

NAMŲ/DARBO TELEFONAS (MOBILUSIS)

NAMŲ/DARBO TELEFONAS (MOBILUSIS)

DARBDAVYS

DARBDAVYS

DARBOVIETĖS KONTAKTAI

DARBOVIETĖS KONTAKTAI

KALBOS

KALBOS

Prašom pateikti bet kokią papildomą informaciją apie vaiko šeimą ir kasdienį gyvenimą, jei pateiktoji informacija gali būti naudinga.

Pareiškėjas yra ... vaikas iš ... vaikų šeimoje.

Kokia kalba (-omis) bendraujate su savo vaiku?

MOKYMO ĮSTAIGŲ ISTORIJA
MOKYKLA IR LANKYMO LAIKOTARPIS
(NUO-IKI)

KLASĖ(-ĖS)

MIESTAS IR VALSTYBĖ

MOKYKLA IR LANKYMO LAIKOTARPIS
(NUO-IKI)

KLASĖ(-ĖS)

MIESTAS IR VALSTYBĖ

MOKYKLA IR LANKYMO LAIKOTARPIS
(NUO-IKI)

KLASĖ(-ĖS)

MIESTAS IR VALSTYBĖ

MOKYMOSI ISTORIJA
Vis tiki, kad atviras ir sąžiningas bendravimas tarp tėvų/globėjų ir mokyklos yra būtinas tam, kad kuo daugiau galėtumėme būti naudingi mokiniams. Prašom
suteikti kuo daugiau informacijos, kad būtume garantuoti, jog VIS turės visas galimybes rūpintis jūsų vaiku.
Aprašykite savo vaiko patirtį buvusiose mokyklose. Prašome pateikti kuo daugiau ir kuo tikslesnės informacijos.

Apibūdinkite savo vaiko akademinius pasiekimus.

Aprašykite bet kokias vaiko elgesio problemas, emocines ar socialines, anksčiau kėlusias ar tebekeliančias rūpesčių.

Ar jūsų vaikui buvo teikiamos mokymosi pagalbos specialisto paslaugos? Jeigu taip, prašom detalizuoti. Tai neturės įtakos jūsų vaiko priėmimui.

Ar turėjote iššūkių, susijusių su jūsų vaiko integracija į mokyklos gyvenimą? Jeigu taip, prašom detalizuoti.

Ar jūs pasiruošę ieškoti vaikui pedagoginės pagalbos už mokyklos ribų, jei mokyklai tai pasirodytų reikalinga? Jei ne, paaiškinkite kodėl.

Ar žinote, kad mes tikimės, jog jūsų vaikas reguliariai lankys mokyklą, kad galėtų maksimaliai pasinaudoti mūsų siūloma mokymosi programa? Tai reiškia, kad
šeimos atostogos turi būti derinamos prie mokyklos atostogų, o bet kokia kita popamokinė veikla organizuojama tik po pamokų. Jeigu jaučiate, kad dėl to kils
problemų, prašom paaiškinti.

VAIKO SVEIKATOS ISTORIJA
Prašom trumpai apibūdinti visus medicininius veiksnius, darančius įtaką jūsų vaiko savijautai, (pvz., alergijos, regos, klausos problemos ir pan.).

Prašom nurodyti, jei jūsų vaikas šiuo metu vartoja kokius nors vaistus. Tikimės, kad pridėsite tai patvirtinančią gydytojo pažymą.

Prašom nurodyti, nuo kokių ligų jūsų vaikas yra paskiepytas (poliomielitas, tymai, raudonukė).

INFORMACIJA APIE MOKINĮ
Kokios yra stipriosios asmeninės jūsų vaiko savybės?

Kokia popamokine veikla jūsų vaikas užsiima mokykloje ar už jos ribų?

Kokie kiti jūsų vaiko pomėgiai, užsiėmimai ir veikla?

Ko tikitės iš Vilniaus tarptautinės mokyklos savo vaikui?

Kodėl nusprendėte pasirinkti savo vaikui būtent Vilniaus tarptautinę mokyklą?

Prašom pateikti bet kokią papildomą informaciją, kuri galėtų būti naudinga bendraujant su jūsų vaiku.

NUORODOS
Prašom pažymėti šaltinius, iš kurių išgirdote apie Vilniaus tarptautinę mokyklą.
ŽINIASKLAIDA

INTERNETAS

DRAUGAI

TINKLAPIS

KITA

