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ĮŽANGA 

Šio dokumento tikslas—supažindinti tėvelius ir mokinius su Maironio lituanistinės 
mokyklos (MLM) taisyklėmis, tvarka ir reikalavimais. Drausmės ir saugumo 
laikymasis mūsų mokykloje yra būtinas, kaip ir kasdieninėse mokyklose. Teikdami 
šias gaires siekiame, kad mokinių, tėvelių ir mokytojų bei padejėjų bendravimas 
būtų nuoširdus ir draugiškas. 

MLM MISIJA 

MLM yra pasišventusi lietuviškos dvasios ugdymui gyvenime ir širdyje, 
brandindama ją per mokslą ir bendravimą su kitais jaunais lietuviais.  MLM 
stengiasi priimti visus norinčius mokytis lietuvių kalbos, sužinoti apie Lietuvos 
istoriją, papročius bei tradicijas. Norime, kad šioje mokykloje kiekvienas pasijustų 
lietuvių bendruomenės nariu. 

PROGRAMA 

1. MLM veikia šios klasės: priešmokyklinio, darželio, 1-ma iki 10-tos klasės ir 
lietuvių kalbos klasė (LK—tai lietuviškai besimokančiųjų klasė). Mokiniai 
išklauso istorijos, geografijos, lietuvių kalbos, literatūros, tikybos ir išeivijos 
istorijos kursus. Jie šoka, dainuoja, dalyvauja mokyklos kultūriniuose 
renginiuose ir atlieka užduodamus namų darbus. 

2. MLM yra Illinois State Board of Education akredituota etninės kalbos mokykla. 
Baigiant 10-ies klasių programą mokiniams išduodamas ISBE lietuvių kalbos 
baigimo sertifikatas-įskaita (credit). Ši įskaita dedama prie JAV gimnazijos 
pažymių sąrašo (foreign language credits or Seal of Biliteracy on high school 
transcript) ir/ ar naudojama stojant į universitetą (kaip užsienio kalbos kreditai). 
Kitą informaciją galima gauti pas direktorę arba kreipiantis tiesiog į ISBE Career 
Development and Preparation Division (217) 782-4620. 

PAMOKŲ LANKYMAS 

1. Penktadieniais pamokos prasideda 4:30 v.p.p. ir baigiasi 8:30 v.v.  
Šeštadieniais pamokos prasideda 8:45 v.r. ir baigiasi 1:15 v.p.p.  
Himnas giedamas 4:35 v.p.p. ir 8:50 v.r. Prašome nevėluoti. 

2. Vaikų saugumui, tėvai turi pranešti mokyklai iš anksto, iki pamokų pradžios, kad 
mokinio nebus. Pranešti per svetainę maironis.org, užpildžius reikalingą 
informaciją pradiniame puslapyje. 



 

3. Norint paimti mokinį iš pamokų anksčiau, tėvai/ globėjai ateina prie 
budinčiųjų stalo, pasirašo ir prašo užpildyti išvykimo pažymą. Tik budintys 
tėveliai, budinčiųjų koordinatorė bei mokyklos administracijos atstovai gali 
užpildyti išvykimo pažymą. Tik su išvykimo pažyma galima mokinį iškviesti. Šis 
procesas gali trukti 15 minučių, tad prašome iš anksto susiplanuoti savo laiką, 
kad viskas vyktų sklandžiai. 

MOKINIŲ ELGESYS 

Mokiniai, MLM kolektyvas ir savanoriai turi teisę saugiai jaustis mokykloje, ir kad 
nebūtų pastoviai trukdomas jų darbas. Mokiniai privalo laikytis PLC, mokyklos ir 
klasės taisyklių. Mokiniai rodo pagarbą sau, bendraklasiams, mokytojams, 
administracijai, budintiems tėveliams ir neniokoja patalpų ar turto. 

Taip pat, nuotolinio mokymosi metu būtina: 

 ●  įsijungti kamerą 
 ●  išsijungti mikrofoną, kada nekalbama 
 ●  išjungti televizorių ir kitus triukšmingus prietaisus 
 ●  kelti ranką, kai norima kalbėti 
 ●  sėdėti, stebėti ekraną, klausytis klasės draugų ir mokytojų 
 ●  ekrane rodyti savo (mokinio) vardą, pavardę 
 ●  naudoti “chat” funkciją tiktai pamokos reikalams 
 ●  pamokos metu nevalgyti 

NETINKAMAS MOKINIŲ ELGESYS 

Mokykloje draudžiamas mokinių elgesys būna skiriamas į dvi kategorijas, A ir B: 

●  atsikalbinėjimas, nepaklusnumas mokytojui ar padėjėjui (kategorija A) 
●  tvarkos ardymas: pamokos trukdymas, išdykavimas, keikimasis, 
važinėjimasis PLC liftu ir pan. (A) 
●  telefonų ar kitos elektronikos naudojimas ar piktnaudžiavimas pamokų 
metu (A) 
●  mokyklos, PLC patalpų, kitų mokinių daiktų gadinimas (A ar B) 
●  tyčiojimasis iš kitų mokinių (A ar B) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 



 

●  besikartojantis elgesys kat. A tą pačią dieną (keičiama į kategoriją B) 
●  mokyklos, PLC patalpų, kitų mokinių daiktų gadinimas (A ar B) 
●  tyčiojimasis iš kitų mokinių ar grasinimas smurtu (A ar B) 
●  kito asmens mušimas (B) 
●  bėgimas iš pamokų ar išėjimas iš pastato be leidimo (B) 
●  rūkalų, svaigalų, narkotikų atsinešimas ar vartojimas(B) 
●  ginklų atsinešimas (B) 
●  ir kiti 

Šalia minėtų taisyklių, nuotolinio mokymosi metu mokiniams draudžiama: 

●  nepagarbiai elgtis: pamokos metu gulėti, valgyti (A) 
●  trukdyti pamoką: pastoviai vaikščioti, junginėti ekrano efektus,  
         bendrauti su ne-klasės asmenimis pamokos metu, užsiimti        
         ne mokykliniais dalykais pamokos metu, ir kt. (A) 
●  susirašinėti per “chat” funkciją pamokai netinkama tema(A) 
——————————————————————————————  
●  dėl besikartojančio blogo elgesio kategorijoje A tą pačią dieną, mokinys 
bus šalinamas iš pamokos (B) 
●  draudžiama palikti pamoką be leidimo (dėl nutrūkusio internetinio ryšio, 
paaiškinimą turi atsiųsti tėvai) (B) 
      

Priešdarželio ir darželio klasių mokytojai, vietoj drausmės lapelių, dokumentuoja 
išskirtinus drausmės įvykius, bei pasižymi, kaip bandė su elgesiu susidoroti.  
Kiekvieną kartą pranešama tėveliams raštu (email), kartu informuodami ir 
direktorę (email CC). ** 

NETINKAMO ELGESIO PASEKMĖS 

Prasižengęs mokinys kategorijoje A gali būti mokytojo perspėjamas, arba 
mokytojas iš karto pažymi elgesio nusižengimą drausmės lapelyje.  (Mokytojo 
sprendimą lemia mokinio amžius ir minėto elgesio tikslas.) 

• Administracija informuoja tėvus elektroniniu paštu.  
• Originalų, baltąjį drausmės lapelį mokinys paduoda tėvams, kad 

pasirašytų ir grąžintų kitą savaitę. 

Nuotolinio mokymosi metu mokytojo perspėjimas (ne pats lapelis) siunčiamas 
elektroniniu paštu. Perspėjimas laikomas mokinio byloje, kaip įprasta. 

Po 3-jo prasižengimo A-lygyje, arba jeigu prasižengimai A-lygyje 
nepaliaujamai kartojasi jau išrašius A-lygio pastabą, tuomet rašoma pastaba B-
lygyje. Po B-lygio pastabos, direktorė/ direktorės pavaduotoja kviečia tėvus į 



 

mokyklą pokalbiui, sudaryti drausmingumo planą. Nuotolinio mokymosi metu, tai 
gali įvykti susirašinėjimu arba virtualiame susitikime. 

Drausmingumo plane, galimi kiti mokyklos administracijos sprendimai, norint įveikti 
mokinio drausmingumą: 

● tėvai sėdi su mokiniu pamokose (kiek savaitgalių tėvai turės sėdėti 
pamokose, nusprendžia administracija ir mokytojas pagal prasižengimo lygį) 

● mokinys atlygina pinigais ar savo darbu už padarytą žalą 
● mokinys suspenduojamas (per tą laiką turi atlikti visus praleistus klasės ir 

namų darbus) 
● ir kiti galimi sprendimai. 

Drausmės lapeliai ir įspėjimai e-paštu (kopijos) laikomi mokinio byloje. PD-6 kl. 
mokiniai kiekvienus mokslo metus pradeda be prasižengimų, tačiau nuo 7-10 kl. 
drausmės lapeliai yra perkeliami kasmet. 

Po 2-jo prasižengimo B-lygyje arba kitais išskirtiniais atvejais mokiniui yra 
uždrausta toliau tęsti mokslus Maironio mokykloje–likusius metus ar visam laikui– 
ir mokslapinigiai negrąžinami.  Jei leidžiama grįžti, mokinys priimamas į tą klasę, 
kurią praleido nelankydamas. Sprendimai dokumentuojami mokinio byloje. 

**Priešdarželio ir darželio (net iki 1kl) klasėse stengiamasi padėti vaikui 
adaptuotis mokykloje. Dokumentuojami ne tik mokinio prasižengimai, bet ir 
pastangos, kurios buvo dedamos mokiniui padėti pasitaisyti. Dokumentacija 
išsaugojama ateičiai, mokinio byloje. Mokytojas gali sukviesti į susitikimą tėvus ir 
direktorę, bandant išspręsti iškilusias drausmės problemas. Išskirtinais atvejais 
patariama mokiniui atidėti MLM mokyklos lankymą metams. Mokinys priimamas 
sekančiais metais, tik pasitarus su tėvais, ar mokinys sugebės lankyti ir mokytis. 
Mokinys priimamas į tą klasę, kurią praleido nelankydamas. 

RYŠIAI SU TĖVELIAIS/ GLOBĖJAIS 

1.Ryšys su tėveliais/ globėjais palaikomas elektroniniu, telefoniniu būdu arba 
raštiškais pranešimais. Tėvelių prašoma peržiūrėti aplankus kiekvieną 
šeštadienį. Ypatingai svarbu sekti informaciją internetinėje svetainėje 
www.maironis.org 

2.Iškilus bet kokiems klausimams, prašoma apie juos pranešti laikantis šios 
tvarkos: mokytojas, administracija, MLM Taryba. Tėvų komiteto reikalais 
kreipiamasi į Tėvų komiteto pirmininkę(ą).  

3.  Mokytojai siunčia pranešimus tėvams/globėjams, kai reikia apibūdinti mokinio 
pažangą, pranešti apie mokinio elgesio taisyklių pažeidimus, pamokų praleidimus 

http://www.maironis.org


 

ir neatliktas pamokas.  

4. Tėveliai/ globėjai raginami aktyviai dalyvauti Tėvų komitete. Tėvų komitetas 
praturtina mokyklos veiklą, tieka ypatingus pietus mokiniams, įgyvendina 
šventinius papročius, prisideda prie įvairių renginių, vajų ir talkos. Dalyvavimas 
Tėvų komitete stiprina bendravimą tarp mokyklos ir tėvų. 

5. Tėveliai/globėjai privalo budėti mokykloje vieną penktadienį arba šeštadienį per 
mokslo metus (išimtys—aktyvūs Tėvų komiteto ir Tarybos nariai bei mokyklos 
darbuotojai). Neturint galimybės atlikti budėjimą mokykloje galima sumokėti 
nustatytą auką mokyklos vardu. Neatlikus budėjimo, nebus galima registruotis 
sekantiems mokslo metams, o abiturientams nebus įteikiamas atestatas. Jei yra 
klausimų, skambinti tel: (630) 257-0888 (palikti žinutę). 

6.  Mokslapinigius būtina sumokėti iki tų datų, kurios išvardintos registracijos 
lape. Mokslapinigių grąžinimas: sumokėjus visą pilną mokestį už vaiko mokslą, o 
anksčiau nutraukus mokslą, t.y. prieš antrą pusmetį, bus grąžinami mokslapinigiai 
tik už pusę metų.  Sumokėjus už pusę metų, bet anksčiau nutraukus mokslą, 
mokslapinigiai negrąžinami. 

7. Mokykla sumoka mokytojams už papildomas išlaidas (rankdarbiams ir panašiai) 
maždaug $5 už mokinį metų bėgyje. Kiti mokytojų renkami pinigai yra priedas tai 
sumai, ir jie renkami tiktai klasės tėveliams pritarus. 

APRANGA 

1.Mokinių apranga turi būti tvarkinga ir kukli, be keiksmažodžių ar provokacijų. 

2. Pageidaujama, kad mokiniai įsigytų mokyklos marškinėlius (arba “hoodie”) ir 
dėvėtų kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį ar šeštadienį bei kitoms progoms. 
Žiūrėti www.maironis.org arba susisiekti su Tėvų komitetu. 

3. Kai kurių švenčių metu, mokinių bus prašoma pasipuošti tautiniais rūbais. 
Neturint tautinių rūbų: mergaitės dėvi baltas bliuskutes ir languotus arba 
tamsius, plačiai klotus sijonus, o berniukai baltus marškinius, tautines juosteles 
ant kaklo bei liemens ir šviesias kelnes. MLM turi tautinių rūbų, kuriuos skolina 
aukštesniosios mokyklos mokiniams, ypatingai užbaigimo proga (mokiniai 
susitaria su aukštesniosios koordinatore prieš tokius renginius). 

http://www.maironis.org


 

NAMŲ DARBAI  

1. Norint lankyti Maironio mokyklą, mokiniai privalo ruošti namų darbus. Praleidęs 
pamokas mokinys kuo greičiau atlieka praleistus klasės ir namų darbus. Namų 
darbus galima rasti www.maironis.org. 

2. Jeigu mokinys skolingas daug namų darbų, prieš ilgesnes atostogas (Kalėdų/ 
Naujųjų metų, Velykų/ Pavasario) mokytojai perspėja tuos mokinius ir jų tėvus. 
Tikimasi, kad per tą laikotarpį mokinys pasivys darbais, ir kad tėveliai užtikrins, 
jog šie darbai atliekami. Neatlikus namų darbų, gręsia neigiamas pusmečio 
pažymys (F). 

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

     
PAŽYMIŲ KNYGELĖS 

1. Pažymių knygelės yra išduodamos pusmečio gale—po Naujųjų metų ir mokslo 
metų pabaigoje. Vertinimui naudojama balų sistemą: pradinėje mokykloje nuo 
vieno iki penkių (aukščiausias—5), o aukštesniojoje nuo 1-10/ F-A+ 
(aukščiausias—10/ A+). Po pirmojo pusmečio, tėvai/ globėjai pasirašo knygutes 
ir grąžina mokytojams. Gale mokslo metų, metiniai pažymiai surašomi mokinio 
byloje. 

2. Neigiamas pažymys po pirmojo pusmečio gali būti pataisomas stropiai dirbant 
antrame pusmetyje; po antrojo pusmečio pastangų, metų vidurkis gali būti 
teigiamas. Tačiau, jei metų vidurkio pažymys neigiamas—mokiniui užduodami 
vasaros darbai. Tiktai patenkinamai atlikus vasaros darbus mokinys bus keliamas į 
sekančią klasę. 

3. Vasaros darbai: mokslo metų pabaigoje, jeigu didelė dalis namų darbų liko 
nepadaryta, arba baigiamasis egzaminas nepatenkinamai išlaikytas, mokinys 
privalo atsiskaityti vasaros darbais iki nustatytos datos rugpjūčio mėnesy. Susitarti 
su buvusiuoju mokytoju dėl neatliktų darbų ar egzaminų. Už vasaros darbus (t.y. 
mokslo metų “pratęsimą”) šeima sumoka mokyklai (Maironis Lithuanian 
Community School) papildoma mokestį.  Neatlikus vasaros darbų ar egzaminų, 
mokinys nekeliamas į sekančią klasę. 



 

PRIEŠPIEČIAI 

1.Mokiniai atsineša priešpiečius iš namų arba perka karštą maistą, tiekiamą 
mokyklos “valgykloje” (Fondo salėje). “Kunigaikščių užeiga” ruošia karštus 
pietus. Valgiaraštis skelbiamas www.maironis.org. Dalis pelno skiriama mūsų 
mokyklai. 

2.Šeštadienio mokiniams draudžiama pirkti maistą Bočių menėje pamokų ar 
pertraukų metu (išskyrus aukšt. mok mokinius, kuriems skiriama ši privilegija). 
Dėl mokinių skaičių tai yra visiškai neįmanoma. Nepageidautina ir kad jie 
vaikščiotų koridoriais ieškodami automatų (vending machines), nes maistas 
tiekiamas valgykloje.  

3.Kai kuriais savaitgaliais Tėvų komitetas tiekia mokiniams picą arba šventinius 
patiekalus (pvz. Užgavėnių blynus). Šiomis progomis visas pelnas skiriamas 
mokyklai. Datos pranešamos iš anksto. 

4.Retkarčiais, mokyklos salė (kurioje valgome priešpiečius) bus užimta ne 
mokykliniais renginiais. Tokiais atvejais, visi mokiniai atsineš priešpiečius iš 
namų ir valgys klasėse. Datos pranešamos iš anksto. 

NELAIMĖS ATVEJU 

Tėveliai privalo užpildyti “Nelaimės atveju” anketą, kiekvienam vaikui atskirai.  
Paduoti klasės mokytojui. Šią informaciją mokytojas laiko klasėje, pasidalina 
informacija tiktai su administracija. 

Nelaimės atveju, jeigu mokinys susižeidžia: 

• sužinoma ar mokinys nėra alergiškas 
• mokiniui yra suteikiama pirmoji pagalba 
• pranešama direktorei ar administracijai 
• pranešama tėvams 
• užpildoma "Injury Report" forma anglų kalba 
• esant reikalui iškviečiama greitoji pagalba 911. 

http://www.maironis.org


 

GAISRAS—VIESULAS—GRESIANTIS PAVOJUS 

Mokykla turi paruošusi sistemą pranešti mokiniams apie gresiantį pavojų. Išėjimo ir 
apsisaugojimo procesai kasmet repetuojami. 

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 www.emergencyclosingcenter.com arba 
skambindami 1-900-407-SNOW. Mokyklos vardas: Maironis Lithuanian Community 
School. 

PAMESTŲ DAIKTŲ DĖŽĖ 

Mokyklos raštinėje yra laikoma pamestų daiktų dėžė. Pamokų metu pamestų 
daiktų dėžė yra pastatoma PLC koridoriuje prie budinčiųjų stalelio. Metų pabaigoje 
neatsiimti daiktai bus atiduodami labdaringoms organizacijoms. 
——————————
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