Pildo „Vaiko labui“ 2020 – 2021 m. m.

Gavimo data:

Paraiškos Nr.:

pr. 6

Sutarties Nr.:

PROGRAMOS ,,ĮVEIKIAME KARTU” DALYVIO PARAIŠKA 2020 – 2021 mokslo metams
Pilnas ugdymo įstaigos pavadinimas
Ugdymo įstaigos kodas
Ugdymo įstaigos adresas
Telefonas ir el. paštas

Ugdymo įstaiga programoje ankstesniais metais (pažymėti X)

DALYVAVO

NEDALYVAVO

INFORMACIJA APIE PEDAGOGUS, PIRMĄ KARTĄ DALYVAUSIANČIUS PROGRAMOJE ,,ĮVEIKIAME KARTU”
(įrašyti pedagogus, kurie neturi įgiję programos „Įveikiame kartu“ pedagogo kvalifikacijos)

Nr.

Pedagogo(-ų) Vardas(-ai) ir Pavardė(-ės)

Grupės/klasės
pavadinimas

Vaikų skaičius

Pastabos

1.
2.
3.

Pedagogas (-ai) seminare dalyvaus (pažymėti vieną poziciją X ):

Kaune

Klaipėdoje

Šiauliuose

Vilniuje

INFORMACIJA APIE PEDAGOGUS, JAU TURINČIUS PROGRAMOS PEDAGOGO KVALIFIKACIJĄ IR
ĮGYVENDINSIANČIUS PROGRAMĄ ,,ĮVEIKIAME KARTU” 2019-2020 m.m.
(įrašyti pedagogus, kurie jau turi įgiję programos „Įveikiame kartu“ kvalifikaciją ir seminare dalyvauti jiems nereikia)

Nr.

Pedagogo(-ų) Vardas(-ai) ir Pavardė(-ės)

Grupės/klasės
pavadinimas

Vaikų skaičius

Pastabos

1.
2.
3.

INFORMACIJA PAGEIDAUJANTIEMS NUSIPIRKTI PROGRAMOS METODINES PRIEMONES IR DALOMĄJĄ MEDŽIAGĄ
Vieneto Vienetų
Nr. Priemonės pavadinimas ir trumpas aprašas
Suma
kaina €
sk.
3,00
1.
Knyga „Programa „Įveikiame kartu“. Metodinės rekomendacijos pedagogams“
4,000
2.
Pratybų sąsiuvinis vaikams „Programa „Įveikiame kartu“. Pratybų knygelė vaikui“
2,50
3.
Brošiūra veikloms namuose „Programos „Įveikiame kartu“ metodinė medžiaga tėvams“
0,25
4.
Diplomėlis vaikui (A4 formatas; spalvinė spauda)
5.
0,10
Kortelė vaikui (50 mm x 90 mm formatas; spalvinė spauda)
6.
1,00
Klasės sertifikatas (A3 formatas; spalvinė spauda; 1 klasei/grupei – 1 sertifikatas)
Dėmesio! Pildydami lentelę apie perkamą metodinę ar dalomąją medžiagą, prisiminkite, kad pirmą kartą programoje dalyvaujantis
pedagogas gauna po 1-ą vienetą 1,2 ir 3-ioje lentelės pozicijose įrašytų leidinių ir dalomąją medžiagą vaikams (4-ta ir 5-ta lentelės
pozicijos) pagal paraiškoje įrašytą vaikų skaičių, bet ne daugiau kaip trisdešimčiai vaikų 1 klasės sertifikatą (6-ta).

Su dalyvavimo programoje sąlygomis susipažinau. Paraiškoje pateikta informacija yra teisinga.
________________________________________
(įstaigos vadovo vardas ir pavardė)

___________________________
A.V.

(parašas)

Užpildytą paraišką prašome atsiųsti iki 2020 m. birželio 30 d. el. paštu ikparaiska@vaikolabui.lt
Daugiau informacijos: www.vaikolabui.lt
Telefonu 8 (5) 212 14 07 arba mob. + 370 (652) 100 23
VšĮ „Vaiko labui“, Šv. Ignoto g. 5 - 258, Vilnius 01144
Dėmesio! Jei pateikėte paraišką ir negavote mūsų patvirtinimo el. paštu, reiškia Jūsų paraiška mūsų nepasiekė.
Būtinai susisiekite su mums!

