Maironio Lituanistinės Mokyklos
taisyklės

TĖVAMS IR MOKINIAMS
Lithuanian Community School
14911 127th Street, Lemont, Illinois 60439
(630) 257- 0888
Maironio lituanistinės mokyklos internetinė svetainė

www.maironis.org

ĮŽANGA
Šio leidinio tikslas - supažindinti tėvelius ir mokinius su Maironio lituanistinės mokyklos
(MLM) taisyklėmis, tvarka ir reikalavimais. Norėtume, kad visi įsisąmonintų, jog
drausmės laikymasis mūsų mokykloje yra būtinas kaip ir kasdieninėse
mokyklose. Siekiame, kad mokinių, tėvelių ir mokytojų bei padejėjų bendravimas būtų
nuoširdus ir draugiškas.

MLM MISIJA
MLM yra pasišventusi lietuviškos dvasios ugdymui gyvenime ir širdyje, brandindami
ją per mokslą ir bendravimą su kitais jaunais lietuviais. Mokykla stengiasi priimti visus
norinčius mokytis lietuvių kalbos, sužinoti apie Lietuvos istoriją, papročius bei tradicijas.
Šioje mokykloje kiekvienas gali pasijusti lietuvių bendruomenės nariu.
PROGRAMA
1. MLM veikia šios klasės: priešmokyklinio, darželio iki 10-tos klasės ir lietuvių

kalbos klasė (LK- tai lietuviškai besimokančiųjų klasė). Mokiniai išklauso istorijos,
geografijos, lietuvių kalbos, literatūros, visuomenės mokslo kursus. Jie šoka, dainuoja,
lanko tikybos pamokas.
2. Baigiant 10 klasių programą mokyklos mokiniams išduodamas lietuvių kalbos baigimo
sertifikatas-įskaita (credit), kuris naudojamas stojant į universitetą (kaip svetimos
kalbos kreditas). Daugelis mokyklų priima šią įskaitą, įvertintą kaip 2 kreditus. Kitą
informaciją galima gauti pas direktorę arba kreipiantis tiesiog į “Illinois State
Board of Education Career Development and Preparation Division”
telefonu 217-782-4620.
PAMOKŲ LANKYMAS
1. Penktadieniais pamokos prasideda PUNKTUALIAI 4:30v.v. ir baigiasi 8:30v.v.

Šeštadieniais pamokos prasideda PUNKTUALIAI 9:00 v.r. ir baigiasi 1:00 v.v.
Prašome nevėluoti.
2. Norint paimti mokinį iš pamokų anksčiau, reikalaujama, kad tėvai / globėjai ateitų
į raštinę ir kreiptųsi į budinčiųjų koordinatorę ar budinčiuosius tėvelius ir užpildytų
išėjimo formą. Tik budinčiųjų koordinatorė, budintys teveliai bei mokyklos

administracijos atstovai gali iškviesti mokinį iš klasės. Šis procesas gali trukti 15
minučių, tad prašome iš anksto susiplanuoti savo laiką, kad tai būtų galima įvykdyti
tvarkingai.

MOKINIŲ ELGESYS
1. Mokiniai privalo elgtis ramiai ir saugiai.
2. Mokykloje netoleruojamas mokinių elgesys:
●
●
●
●
●
●
●
●

atsikalbinėjimas; (kategorija A)
nepaklusnumas mokytojui bei padėjėjui;(A)
šaipymasis iš kitų mokinių, keikimasis ir pan; (A)
namų darbų neatlikimas, (A)
gumos kramtymas; (A)
važinėjimasis liftu; (A)
pamokų metu telefonų ar kitos elektronikos naudojimas; (A)
nesuvaldomas išdykavimas; (A ar B)

● kito mokinio mušimas; ( kategorija B)
● mokyklos, PLC patalpų, kitų mokinių daiktų gadinimas; (B)
● apsipirkinėjimas Bočių menėje pamokų ar pietų metu (IŠIMTYS: penktadienio

pamainos mokiniai valgo pietus Bočių menėje, šeštadienio pamainos abiturientai,
lydimi mokytojo ar padėjėjo, gali valgyti pietus Bočių menėje); (B)
● bėgimas iš pamokų; (B)
● išėjimas iš pastato be leidimo; (B)
● rūkalų, svaigalų, narkotinių medžiagų, ginklų atsinešimas ar vartojimas
mokykloje.(B)
ELGESIO PASEKMĖS
Prasižengęs mokinys kategorijoje A perspėjamas du kartus. Po trečio prasižengimo
mokytoja siunčia įspėjimo lapelį arba elektroninį laišką tėvams. Tėvų pasirašytas
laiškas turi būti grąžinamas kitą savaitę. Mokytoja kopiją palieka raštinėje.
Jei prasižengimai kategorijoje A toliau kartojasi, arba prasižengimas kategorijos
B lygio, mokinys atvedamas į raštinę. Iškviečiami tėvai/globėjai. Įvykis dokumentuojamas,
vyksta pokalbis. Mokinys praleidžia likusią dienos dalį raštinėje su priežiūra. Per tą laiką

mokinys turi atlikti visus praleistus klasės darbus.
Galimi kiti mokyklos administracijos sprendimai:
● tėvai sėdi su mokiniu pamokose (kiek savaitgalių tėvai turės sėdėti pamokose,

nusprendžia administracija ir mokytojas pagal prasižengimo lygį);
● mokinys atlygina pinigais/savo darbu už padarytą žalą.
● mokinys praleidžia daugiau nei vieną mokslo dieną raštinėje. Per tą laiką turi atlikti
visus praleistus klasės darbus.
Išskirtinais atvejais mokiniui yra uždrausta toliau tęsti mokslus. Norėdamas vėl grįžti į
mokyklą, ateinančių mokslo metų registracijos dieną turi laikyti egzaminus iš viso praleisto
klasės kurso. Išlaikius egzaminus, mokiniui suteikiama teisė mokyklą lankyti toliau.
RYŠIAI SU TĖVELIAIS/GLOBĖJAIS, MOKINIAIS IR MOKYTOJAIS
1. Ryšys su tėveliais palaikomas elektroniniu, telefoniniu būdu arba raštiškais

pranešimais. Tėvelių prašome peržiūrėti kuprines kiekvieną šeštadienį. Ypatingai
svarbu sekti informaciją internetinėje svetainėje www.maironis.org
2. Iškilus bet kokiems nesklandumams ar nesusipratimams, prašome apie juos pranešti

laikantis šios tvarkos: mokytojas (auklėtojas), direktorius, administracija, tėvų komitetas
3. Mokytojai siunčia drausmės pranešimus tėvams/globėjams, kai reikia apibūdinti
mokinio pažangą, pranešti apie mokinio elgesio taisyklių pažeidimus, pamokų
praleidimus ir neatliktas pamokas. Tėvai/globėjai turi pranešimą pasirašyti ir grąžinti
mokytojui. Mokytojas ant grąžinto pranešimo pasirašo, pažymi datą ir perduoda
mokyklos administracijai. Pranešimai saugomi mokinio byloje.
4. Šeima, sumokėjusi visą pilną mokestį už vaiko(ų) mokslą, pareiškusi norą anksčiau
nutraukti mokslą, t.y. prieš antrą pusmetį, atgaus mokslapinigius tik už pusę metų. O
šeimai užsimokėjusiai už pusę metų pasitraukus anksčiau iš mokyklos, mokslapinigiai
negrąžinami.
5. Tėveliai/globėjai privalo budėti mokykloje vieną penktadienį arba šeštadienį per
mokslo metus (IŠIMTYS- aktyvūs Tėvų komiteto nariai). Prašome pasižymėti budėtojų/
talkininkų sąrašuose pas budinčiųjų koordinatorių. Neturint galimybės atlikti
budėjimą mokykloje galima sumokėti $50.00 mokestį-auką mokyklos vardu. Neatlikus
budėjimo, $50.00 mokestis bus atskaičiuojamas iš mokslapinigių. Jei turite klausimų,
skambinkite tel: (630)-257-0888 (palikite žinutę).

APRANGA
1. Mokinių apranga turi būti tvarkinga ir kukli.
2. Pageidaujama, kad mokiniai įsigytų mokyklos marškinėlius ir dėvėtų kiekvieno

mėnesio pirmąjį penktadienį ar šeštadienį.
3. Mokslo metų bėgyje, kai kurių švenčių metu, bus prašoma pasipuošti tautiniais rūbais.
Neturint tautinių rūbų: mergaitės dėvi baltas bliuskutes ir languotus arba
tamsius sijonus, o berniukai baltus marškinius, tautines juosteles ir
šviesias kelnes. Prašome neavėti sportinių batų.
NAMŲ DARBAI
1. Mokiniai privalo ruošti namų darbus. Namų darbus galite rasti

www.maironis.org. Esant neaiškumams prašome susisiekti su mokytoju.
2. Praleidęs pamokas mokinys paruošia praleistus namų darbus kitam šeštadieniui.

Praleidęs daugiau kaip pusę pusmečio šeštadienių (7-8 šeštadienius vieno pusmečio
bėgyje), mokinys turi ne tik atlikti to laikotarpio namų ir klasės darbus, bet ir išlaikyti
egzaminus iš visų to pusmečio dėstomų dalykų. Neatlikęs klasės ir namų darbų, bei
neišlaikęs egzaminų, mokinys nekeliamas į aukštesnę klasę.

PAŽYMIŲ KNYGUTĖS
1. Pažymių knygutės yra išduodamos du kartus per metus - po Kalėdų ir mokslo metų

pabaigoje. Vertinimui naudojame balų sistemą - nuo vieno iki penkių (aukščiausias - 5).
Po pirmojo pusmečio, tėvai/globėjai pasirašo knygutes ir grąžina mokytojams.
2. Pusmečiui įpusėjus, mokytojas praneša tėveliams: ar mokinys atlieka namų darbus,
kiek trūksta, ir ko trūksta. Mokinys turi galimybę pasitaisyti iki pažymių knygelės
teikimo.

PRIEŠPIEČIAI
1. Kiekvieną penktadienį ir šeštadienį mokiniams ruošiami “Kunigaikščių užeigos” karšti

priešpiečiai arba mokiniai atsineša savo priešpiečius.
2. Valgiaraštis skelbiamas www.maironis.org .

NELAIMĖS ATVEJU

Tėveliai privalo užpildyti “Nelaimės atveju” anketą, kiekvienam vaikui
atskirai. Paduoti savo klasės mokytojui. Šią informaciją mokytojas laiko
klasėje.
Nelaimės atveju, jeigu mokinys susižeidžia:
1. sužinoma ar mokinys nėra alergiškas;
2. mokiniui yra suteikiama pirmoji pagalba;
3. pranešama direktorei ar administracijai;
4. pranešama tėvams;
5. užpildoma "Injury Report" forma anglų kalba;
6. esant reikalui iškviečiama greitoji pagalba;
PASTABA: Mokykloje neduodame jokių vaistų.

GAISRAS – VIESULAS (TORNADO)
Mokykla turi paruoštą apsaugos sistemą ypatingų stichinių nelaimių (pvz. viesulo,
gaisro) atveju:
a) klasėse prie durų ant sienos yra pakabinti išėjimo nurodymai (EMERGENCY
EXIT)
b) kiekvienais mokslo metais mokiniai yra supažindinami su šia sistema.

MOKYKLOS UŽDARYMAS
Pūgos atveju tik direktorės ar administracijos sprendimu mokykla yra uždaroma.
Sekite informaciją www.maironis.org.
Apie mokyklos uždarymą MLM administracija praneša "Emergency Closing Center.”
Tėveliai apie tai gali sužinoti internete www.emergencyclosingcenter.com
arba skambindami 1-900-407-SNOW. Skambinant reikalinga ši informacija: Maironis
Lithuanian Community School (630) 257-0888.

PAMESTŲ DAIKTŲ DĖŽĖ
1. Mokyklos raštinėje yra laikoma pamestų daiktų dėžė. Pamokų metu pamestų daiktų

dėžė yra pastatoma PLC koridoriuje prie budinčiųjų stalelio. Dėl pamestų daiktų
prašome kreiptis pas budinčiųjų koordinatorę arba į mokyklos raštinę.
2. Metų pabaigoje neatsiimti daiktai bus atiduodami labdaringoms organizacijoms.

