MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS ISTORIJA
Per 60 mokyklos gyvavimo metų keitėsi mokyklos mokiniai, mokytojai,
administracija, bet mokyklos siekiai išlaikyti lietuvių kalbą, papročius,
supažindinti mokinius su Lietuvos istorija, geografija, literatūra, šokiais,
dainom ir tradicijom nepakito.
Pirmas dešimtmetis (1959-1969)
Mokytoja Ona Abromaitienė yra Maironio lituanistinės mokyklos įsteigėja. Ji
1959 metais, spalio mėnesį į savo namus pakvietė 10 lietuvių vaikų mokytis
lietuvių kalbos. Ši data laikoma oficialia įsteigimo data.
1963 metais mokykla persikėlė į valdiškos mokyklos patalpas Lemonte.
Mokinių skaičius išaugo iki 40 vaikų. Švietimo valdyba pradėjo tiekti mokslo
programas, mokomąją medžiagą - vadovėlius, pratybų sąsiuvinius,
žemėlapius ir kt.
1969 metais, mokykla paminėdama savo pirmąjį dešimtmetį, išleido pirmą
abiturientų laidą.
Antrasis dešimtmetis (1969-1979)
Maironio lituanistinė mokykla tapo aktyvia išeivijos lietuvių visuomenės
dalimi. Dalyvavo šokių, dainų, sporto šventėse, įvairiuose lietuvių
bendruomenės renginiuose. Dešimtmečio pabaigoje mokykloje mokėsi 140
mokinių ir 18 mokytojų.
Trečias dešimtmetis (1979-1989)
1988 metais mokykla persikrausto į Pasaulio lietuvių centrą (PLC). Daug
darbo, laiko ir lėšų buvo įdėta, kad būtų paruoštos tinkamos patalpos
mokyklai. Mokyklą tais metais lankė 137 mokiniai iš 93 šeimų. Mokykloje
dirbo 22 mokytojai.

Ketvirtas dešimtmetis (1989-1999)
Kiekvienais metais mokinių ir mokytojų skaičius vis augo, plėtėsi mokyklos
patalos. 1999 metais mokykloje mokėsi apie 400 mokinių, dirbo 22
mokytojai ir 12 padėjėjų.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, atsivėrė durys atviram bendravimui.
Mokyklą aplankė daug garbingų žmonių.
Penktasis dešimtmetis (1999-2009)
2009 metais mokyklą jau lanko 508 moksleiviai, dirba 70 mokytojų ir
padėjėjų. Mokykla išleidžia gausiausią 39-ąją abiturientų laidą. Tais metais
mokyklą baigė net 34 mokiniai.
Šeštasis dešimtmetis (2009-2019)
Šiuo metu mokykloje mokosi apie 700 vaikų. Dirba apie 100 mokytojų ir
padėjėjų.
2012 metais įsikūrė penktadieninė mokykla. Šiais metais penktadieniais
mokyklą lanko apie 250 mokinių.
Mokyklą vaikai gali pradėti lankyti nuo 4 metų (priešdarželis). Pradinė
mokykla yra iki 6-os klasės. Nuo 7-os iki 10-os klasės yra aukštesnioji
mokykla. Baigę 10-ą klasę ir išlaikę egzaminus, mokiniai gauna mokyklos
baigimo diplomus.
Mokykloje vaikai yra mokomi ne tik lietuvių kalbos, gramatikos, jie yra
supažindinami su lietuvos istorija, geografija, kultūra, yra mokomi tautinių
šokių ir dainų. Čia yra organizuojami įvairūs, renginiai, susitikimai,
švenčiamos šventės. Vyksta tikybos pamokos.
Šiuo metu mokyklos direktorė yra Goda Misiūnienė
Direktorės pavaduotojos - Asta Čiuplinskienė ir Giedrė Jonaitienė.

