Lituanistinės mokyklos
„Saulėtas krantas“
taisyklės

1. MOKYKLOS DARBAS
1.1.

Mokslo metai prasideda rugsėjo mėnesį ir baigiasi gegužės mėnesį.

1.2.

Pamokos prasideda lygiai 10:00 val. ir baigiasi 01:55 val. po pietų:
- 10:00-10:45 1-a pamoka;
5 min pertrauka
- 10:50-11:30 2-a pamoka;
20 min pietų pertrauka
- 11:50-12:30 3-a pamoka;
5 min pertrauka
- 12:35-01:15 4-a pamoka;
5 min pertrauka
- 01:20-1:55 5-a pamoka.

1.3.

Mokslo metai susideda iš 9 mokslo mėnesių.

1.4.

Dėl neįvyksiančių pamokų, iškilus blogoms oro sąlygoms ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms
tėvai/globėjai informuojami telefonu arba elektroniniu paštu.

1.5.

Į mokyklą priimami vaikai nuo 3 metų amžiaus. Mokykla pasilieka teisę suskirstyti mokinius į
klases, atitinkančias jų žinių lygį nepriklausomai nuo amžiaus.

1.6.

Komunikacija tarp mokyklos administracijos, mokytojų ir tėvų/globėjų vyksta elektroniniu paštu
flmokyklele@gmail.com, ingridafl@yahoo.com, ar telefonu su mokyklos vadove Ingrida Bridikyte
Lomberg (tel. 954-993-4364).

2. MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1.

Būti drausmingu, kultūringu, žingeidžiu, netrukdyti kitiems ir gerbti mokyklos mokytoju
darbuotojus, kitus mokinius ir mokyklos svečius.

2.1.

Vykdyti mokytojų paskirtus įpareigojimus ir užduotis.

2.3.

Nevėluoti į pamokas.

2.4.

Atsinešti mokyklos vadovėlius, sąsiuvinius ir kitas mokymuisi reikalingas priemones.

2.5.

Atlikti namų darbus, pasiruošti pamokoms.

2.6.

Pasiruošti, susitvarkyti savo darbo vietą.

2.7.

Nesinešti į mokyklą daiktų, nereikalingų mokomiesiems užsiėmimams.

2.8.

Pamokų metu išjungti mobilųjį telefoną, naudoti jį tik pagal paskirtį ir tik pertraukų metu.

2.9.

Pertraukų metu nebėgioti, nerėkauti, saugoti savo ir kitų sveikatą.

2.10.

Nežeminti ir nesityčioti iš mokyklos mokinių.

2.11.

Neskriausti ir nestumdyti klasės draugų ir kitų mokinių.

2.12.

Iškilusias problemas spręsti taikai, nenaudojant smurto, psichologinio spaudimo arba pranešti
mokylos vadovei ar klasės mokytojai.

2.12.

Mokyklos renginio metu būti drausmingu ir kultūringu, nekelti kitokio nereikalingo triukšmo.

2.14.

Nešiūkšlinti mokykloje, jos kieme ir visoje aplinkoje.

2.15.

Saugoti mokyklos turtą, tausoti vadovėlius ir kitas mokyklos knygas Už padarytą žalą, sulaužyta
mokyklos inventorių, atsako vaiko, padariusio tėvai/globėjai. Žala atlyginama pinigais.
Dėvėti mokyklos marškinėlius.

2.16.

3. MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDOS
Už gerus mokymosi rezultatus, aktyvumą, ypatingai gerą elgesį ir pavyzdinį lankomumą, mokyklos

3.2.

administracija pagiria ir paskatina mokinius padėkomis ir daiktiniais apdovanojimais. Renkamas
metų geriausias mokyklos mokinys/-ė, kur mokyklos administacija skiria piniginį
apdovanojimą $50.00
Už mokyklos darbo ir tvarkos taisyklių nesilaikymą, nuolatinį ir piktybinį jų pažeidinėjimą yra

3.2.

taikomos įvairios nuobaudos, blogiausiu atveju, ir šalinimas iš mokyklos.
Prasižengęs mokinys yra perspėjamas du kartus. Po trečio prasižengimo mokytoja informuoja

3.3.

tėvus/globėjus raštu. Tėvai/globėjai informuoja raštu mokytoją, kad susipažino.
Už tyčinius ir pasikartojančius nusižengimus, galimos mokyklos administracijos nuobaudos:

3.4.
•

Tėvai/globėjai sėdi su mokiniu pamokose;

•

mokinys praleidžia daugiau nei vieną mokslo dieną su mokyklos vadove. Per tą laiką turi atlikti visus
praleistus klasės darbus;

•

pietų pertraukos metu mokinys pietauja atskirai nuo kitų mokinių, neleidžiamas išėjimas į lauką
pertraukos metu;

•

išskirtiniais atvėjais mokiniui draudžiama 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 lankyti mokyklą toliau;

3.5.

Mokinys, praleidęs daugiau nei 8 mokslo dienas yra laikomas neišklausęs mokyklos kurso, todėl turi
atsiskaityti už praleistas pamokas. Neatsiskaičius, mokinys į aukštesnę klasė nekeliamas.

3.6.

Pažymių įvertinimo sistema : A=100%-90%

B=89%-80%

C=79%-70% D=69%-60% F=59%

4. MOKINIŲ TĖVŲ/GLOBĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Mokiniai atvežami į mokyklą nuo 9:45 val. Atvykimas 10:00 val. ryto jau laikomas pavėlavimu.
Vaikų paėmimas lygiai 2:00 val. po pietų, 2:10 val. mokykla užrakinama.
4.2. Mokinių pasiėmimo iš mokyklos tvarka: tėvai/globėjai neįleidžiami į mokyklos patalpas, mokiniai
išleidžiami prie laukinių durų. Esant reikalui norint pasikalbėti su mokytoja, reikia pranešti iš
anksto.
4.3. Pasiimant mokinius iš mokyklos nepasibaigus pamokoms, privaloma iš anksto pranešti mokyklos
administracijai trumpąja žinute tel. 954-993-4364 ar el. paštu ingridafl@yahoo.com ir atvykti
pertraukų metu, geriausiai per pietų pertrauką. Pasiėmimas vyksta įprastine tvarka, prie durų, neįeinant
į mokyklos patalpas.
4.4. Mokiniai neleidžiami išvykti iš mokyklos su svetimais žmonėmis, prieš tai tėvams nepranešus mokyklos
administracijai trumpąja žinute tel. 954-993-4364 ar el. paštu ingridafl@yahoo.com.
4.5. Vienas iš tėvų/globėjų po pamokų privalo padėti sutvarkyti patalpas, iššluoti grindis, išnešti šiūkšles iš
mokyklos. Per metus yra du budėjimo šeštadieniai (priklausomai nuo mokinių skaičiaus). Prašome
pasižymėti budėjimo kalendoriuje. Neturint galimybės atlikti budėjimo bus taikomas $50.00
papildomas mokestis už kiekvieną praleistą kartą.
4.6. Privaloma padėti ruoštis bent vienam mokyklos organizuojamam renginiui. Neprisidėjus nei prie vieno
renginio ruošimosi darbų, taikoma $150 bauda.
4.7. Prašome NEVESTI į mokyklą SERGANČIŲ vaikų. Pastebėjus, kad vaikas serga, informuojami
tėvai/globėjai ir vaikas nedelsiant turi būti paimtas iš mokyklos. Mokyklos personalas neturi teisės
duoti jokių vaistų.
4.8. Jei mokinys/-ė neklauso mokytojų perspėjimų ir piktybiškai nesilaiko mokyklos nustatytų taisyklių
ir/ar kelia grėsme sau ir/ar kitiems, jis/ji tą diena iš mokyklos pašalinamas/-a. Tėvai/globėjai privalo
nedelsiant atvykti ir pasiimti mokinį/-ę iš mokyklos.
4.9. Prašome vaikams nedėti žaislų, planšetės ar kitų priemonių, nebūtinų mokykloje.

Nesilaikant šios taisyklės – daiktai atimami iki pamokų pabaigos.
4.10. 3-5 metų mokiniai, kuprinėje privalo turėti atsarginius drabužius ir vienkartines higienines servetėles.
4.11. Visi vaikai privalo turėti 2 vandens buteliukus, kepurę nuo saulės.
4.12. Mokinių gimtadienio proga, tėvai/globėjai iš anksto sutarę su mokyklos administracija, gali
pavaišinti visus mokyklos mokinius pasibaigus pamokoms, t.y. 1:50 val. Tėvai/globėjai patys privalo
pasirūpinti vaišinimu ir klasės sutvarkymu po to. Vaišinimo trukmė – 10 min.
4.13. Mokinių uniforma: mokyklos marškinėliai arba žalios spalvos vienspalviai marškinėliai. Apranga
patogi, leidžianti laisvai judėti. Avalynė uždara, patogi, leidžianti bėgioti. Dėl vaikų saugumo,
nedėkite aksesuarų, papuošalų, kitų nebūtinų aprangos detalių.

5. MOKESTIS UŽ MOKSLĄ
5.1. Mokslapinigiai vieniems mokslo metams už vieną vaiką yra $500.
Už antrą tos pačios šeimos vaiką $480. Už trečią ir ketvirtą tos pačios šeimos vaiką $460.
Pradinis $250 mokestis (už kiekvieną vaiką) turi būti sumokėtas iki spalio 2 dienos.
Likusią sumą sumokėti iki gruodžio 4 d. Čekį išrašyti „Sunny Coast Lithuanian Center“.
5.2. Sunkiai besiverčiančioms šeimoms yra taikomos nuolaidos. Su prašymu galima kreiptis raštu į mokyklos
administraciją.
5.3.

Mokytojos/-o vienas vaikas mokykla lanko nemokamai, už antrą vaika mokamas $500 mokestis.

