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Čikagos lituanistinė mokykla
The Lithuanian Cultural School of Chicago
5620 S. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636
ČIKAGOS LITUANISTINĖS MOKYKLOS TIKSLAS
Mokyti lietuviškai kalbančius vaikus bei jaunimą lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos ir
geografijos, supažindinti su lietuvių tautiniais šokiais, dainomis, menu, tikyba bei
papročiais. Puoselėti vaikų meilę ir pagarbą lietuvių tautos patirčiai, skatinti draugiškus
tarpusavio ryšius ir tuo padėti išlaikyti mūsų tautos savitumą, gyvenant kitoje šalyje.
PROGRAMA
1. Čikagos lituanistinėje mokykloje veikia šie skyriai:
priešmokyklinis
–
kiškių darželis (3 metų)
vaikų ratelis (4 metų)
darželis
(5 metų)
pradinė mokykla
I-VI skyriai (nuo 6 iki 11 metų)
aukštesnioji mokykla VII-X klasės (nuo 12 iki 15 metų)
2. Mokymas vyksta vadovaujantis JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos
nustatytomis gairėmis. Visos pamokos vyksta lietuvių kalba. Šiuo metu mokykloje yra
dėstomi šie dalykai: lietuvių kalba ir literatūra, Lietuvos istorija ir geografija, muzika,
tautiniai šokiai ir dailė, tikyba/dvasinis auklėjimas, visuomeninis ugdymas, iškalbos
menas. Mokslui naudojami JAV ir Lietuvoje spausdinti vadovėliai bei kitos mokymo
priemonės.
MOKSLO METŲ EIGA
1. Mokslo metai prasideda rugsėjo mėnesio pirmą šeštadienį po Darbo dienos (Labor Day)
ir baigiasi gegužės mėnesio šeštadienį prieš „Memorial Day“ (antrą ar trečią gegužės
šeštadienį).
2. Mokykla veikia 33-35 šeštadienius per metus. Mokykla neveikia Padėkos savaitgalį
(Thanksgiving), Kalėdų atostogų metu (du šeštadieniai po Kalėdų eglutės) ir Velykų
šeštadienį.
3. Mokslo metai padalinti į du pusmečius.
ŠVENTĖS
1. Pamokų metu mokykloje yra švenčiamos ar pažymimos Vėlinės, Kalėdos, Sausio 13 d.,
Vasario 16 d., Užgavėnės, Kovo 11 d., Mamyčių šventė.
2. Tėvai gali dalyvauti visose šventėse, o ypatingai – per mokslo metų atidarymą, Kalėdinę
programą, Mamyčių šventę ir mokslo metų uždarymą.
Tėvai taip pat yra kviečiami dalyvauti rudenį bei pavasarį vykstančiuose bendruose
mokyklos tėvų susirinkimuose.
3. Mokykloje taip pat vyksta mokinių koncertai bei tėvų rengiami vakarai.
4. Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai dalyvauja:
a) Švietimo tarybos ruošiamuose piešinių ir rašinių konkursuose,
b) mokyklos skaitymo konkurse (sausio–kovo mėnesiais),
c) mokyklos rašinių konkurse.
Konkursų nugalėtojai yra pasveikinami kovo mėnesį vykstančios „Lietuviško žodžio“
šventės metu.
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5. Mokslo metų pabaigoje išleidžiamas mokyklos metraštis, kuriame yra surinkti mokinių
darbai. Per mokslo metus mokinių darbai publikuojami spaudoje.
TĖVŲ KOMITETAS
1. Visus mokyklos finansinius reikalus tvarko tėvų komitetas.
2. Tėvų komitetas yra renkamas vieną kartą per metus – mokslo metų pradžioje. Išrenkami
pirmininkas ir iždininkas. Iždininkui yra mokamas atlyginimas.
3. Pavasarį tėvų komitetas surengia ataskaitinį susirinkimą.
4. VISI mokyklos mokinių tėvai kviečiami įsijungti į tėvų komiteto veiklą - tapti tėvų
komiteto nariais.
MOKINIŲ REGISTRACIJA
1. Mokinių registracija prasideda pavasarį.
2. Registruojantis reikia užpildyti registracijos formą ir sumokėti negrąžinamą $30
registracijos mokestį.
3. Iš besiregistruojančių po paskutinės mokslo metų dienos yra imamas $30 pavėlavimo
mokestis.
4. Už mokslą galima sumokėti per du kartus. Pirmo pusmečio mokslapinigius, mokestį už
vadovėlius ir budėjimo grąžinamą mokestį privaloma sumokėti iki pirmos mokslo metų
dienos, likusią mokslapinigių dalį – iki sausio 31 dienos.
5. Už mokslą, vadovėlius, taip pat budėjimą galima sumokėti paštu. Sąskaitos
neapmokėjus per 30 dienų, yra taikoma $30 bauda. Pinigai už budėjimą mokykloje
grąžinami tėveliams pabudėjus mokykloje.
5. Mokykla yra privati ir išlaikoma tėvų mokamais mokslapinigiais bei aukomis.
Mokslapinigių dydį nustato tėvų komitetas. Šeimai turint finansinių sunkumų, galima
prašyti nuolaidos – kreiptis š mokyklos direktorę arba tėvų komitetą.
6. Nesumokėjus už mokslą, mokiniai neregistruojami kitiems metams, neišduodami
mokslo baigimo pažymėjimai.
MOKINIŲ ATESTAVIMAS/PAŽYMIAI
1. Pažymių knygelės yra išduodamos pusmečio pabaigoje, jas turi pasiimti tėveliai.
2. Mokinių žinios ir elgesys vertinami penkių balų sistema: 5 - labai gerai, 4 – gerai, 3 –
patenkinamai, 2 – blogai, 1 – labai blogai.
3. Mokytojai padeda išsiaiškinti visus iškylančius neaiškumus.
KĖLIMAS Į AUKŠTESNES KLASES
1. Mokiniai, turintys visus patenkinamus ar geresnius pažymius, keliami į aukštesnę klasę.
2. Mokiniai, turintys vieną silpną patenkinamą ar nepatenkinamą pažymį, gauna vasaros
darbą ir pataisą. Atlikti vasaros darbai grąžinami ir pataisos egzaminai laikomi naujų
mokslo metų rugsėjo mėnesį. Neatlikę vasaros darbų ar neišlaikę pataisos egzamino
mokiniai yra paliekami kartoti kursą.
3. Mokiniai, turintys du ar daugiau nepatenkinamus metinius pažymius, paliekami antrus
metus toje pačioje klasėje kartoti kursą, tačiau jiems paliekama teisė laikyti egzaminus iš
viso lankytos klasės kurso.
MOKYKLOS BAIGIMAS
1. Patenkinamai ar geriau baigę pradinę mokyklą ir sėkmingai išlaikę baigiamuosius
egzaminus (lietuvių kalbos, istorijos ir geografijos) gero elgesio mokiniai gauna pradinės
mokyklos baigimo pažymėjimą ir gali tęsti mokslą aukštesniojoje mokykloje.
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2. Patenkinamai (be dvejetų) ar geriau baigę aukštesniąją mokyklą ir sėkmingai išlaikę
baigiamuosius egzaminus gero elgesio mokiniai gauna mokyklos diplomą – atestatą.
3. Baigiamuosius 10 klasės egzaminus kiekvienais metais nustato mokytojų komitetas.
4. Į atestatą įrašomas metinio ir baigiamojo egzamino pažymių vidurkis.
ELGESYS NELAIMĖS METU
Kelis kartus per metus mokykloje vyksta evakuacijos pratybos. Visi mokiniai iš mokyklos
turi išeiti labai ramiai ir tvarkingai per 3 minutes. Šių pratybų metu mokiniai yra mokomi
nesutrikti nelaimės metu ir žinoti, pro kurias duris greičiausiai išeiti iš pastato.
VEIKSMAI NELAIMĖS METU
1. Jeigu mokinys susižeidžia, mokiniui suteikiama pirma pagalba, pranešama mokinio
tėvams ar globėjams, reikalui esant, iškviečiama greitoji medicinos pagalba.
2. Apie įvykį pranešama mokyklos direktorei ar administracijai ir užpildomas „Injury Report“.
3. Mokykloje vaistai neduodami.
4. Registracijos metu tėvai ar globėjai privalo užpildyti mokinio sveikatos formą. Toje
formoje pateikiama informacija apie vaiko alergijas, sveikatos draudimą ir suteikiamas
leidimas mokyklai, reikalui esant, išvežti mokinį į ligoninę. Be šios formos mokinys į
mokyklą negali būti priimtas.
5. Mokykloje būtinai turi būti užrašytas tikslus tėvų ar globėjų telefonas, kuriuo būtų
galima su jais susisiekti nelaimės atveju.
MOKYKLOS UŽDARYMAS
Mokykla nedirba tik ypatingais atvejais: žiemos šalčio metu, sugedus patalpų šildymui ir t.
t. Apie mokyklos uždarymą pranešama mokytojams ir klasių globėjams. Klasių globėjai
praneša visiems klasės mokiniams.
LABAI SVARBU, KAD MOKYKLA TURĖTŲ TIKSLŲ JŪSŲ TELEFONO NUMERĮ.

BIBLIOTEKA
Mokykloje yra biblioteka. Bibliotekoje yra daug lietuvių bei užsienio rašytojų knygų
vaikams ir jaunimui. Mokiniai į biblioteką gali ateiti pertraukų metu.
PAMESTI DAIKTAI
Pamesti daiktai laikomi klasėse arba mokytojų kambaryje. Mokslo metų pabaigoje
neatsiimti daiktai atiduodami labdaros organizacijoms.
BUDĖJIMAS
Visi tėveliai privalo budėti mokykloje mokslo metais. Budėjimų tvarką nustato tėvų
komitetas. Pagal sudarytą grafiką, kiekvieną šeštadienį mokykloje budi 6 tėvai. Po
budėjimo tėveliai tėvų komitete gali atsiimti sumokėtą $50 budėjimo mokestį.
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Mokinių drausmės taisyklės
LANKOMUMAS
1. Pamokos prasideda 9:00 val. r. ir baigiasi 1:30 val. p. p.
Už vėlavimą į pamokas be pateisinamos priežasties mokiniui gali būti mažinamas elgesio
pažymys.
2. Pamokų metu be mokytojo žinios mokiniams iš mokyklos pastato išeiti yra draudžiama.
3. Jeigu mokinys iš pamokų turi išvykti anksčiau, jį pasiimantis žmogus turi ateiti į
mokytojų kambarį ir pasirašyti.
4. Jeigu mokinys praleidžia šeštadienį, kitą šeštadienį į mokyklą turi atnešti rašytinį tėvų
paaiškinimą, dėl kokios priežasties buvo praleistos pamokos. Jeigu tėvai iš anksto žino,
kad jų vaikas kelis šeštadienius iš eilės nelankys mokyklos, jie privalo apie tai pranešti
klasės mokytojai.
5. Už pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties mažinamas elgesio pažymys.
6. Mokinys, praleidęs daugiau negu pusę pusmečio pamokų, turi pristatyti atliktus to
laikotarpio darbus ir išlaikyti visų praleistų dalykų egzaminus. Neatlikus pusmečio darbų ir
neišlaikius egzaminų, mokinys nekeliamas į aukštesnę klasę.
NAMŲ DARBAI
1. Mokslo metai Čikagos lituanistinėje mokykloje yra trumpi, todėl visi mokiniai privalo
atlikti namų darbus. Tėvai turi užtikrinti, kad mokiniai laiku atliktų namų darbus.
2. Pradinėje mokykloje mokytojas išdalina namų darbų lapą kiekvieną šeštadienį.
3. Aukštesniojoje mokykloje dalykų mokytojai išdalina namų darbų lapus pirmą mėnesio
šeštadienį.
4. Pamokose nedalyvavę mokiniai praleistus namų darbus turi padaryti kitam šeštadieniui.
Kiekvienas mokinys privalo laiku atlikti namų darbus.
5. Namų darbų užduotis galima rasti internetiniame mokyklos puslapyje
cikagoslituanistinemokykla.org
MOKYKLOS IR ASMENINIO TURTO SAUGOJIMAS
1. Mokiniai privalo saugoti mokyklos/Jaunimo centro/vienuolyno patalpas ir jose esantį
turtą (suolus, kėdes, sienas, prausyklas ir t. t). Už padarytus nuostolius finansiškai atsakingi
mokinių tėvai. Už tyčinį mokyklos turto niokojimą mokiniai gali būti šalinami iš
mokyklos.
2. Šiukšles mokiniai privalo išmesti į šiukšlių dėžes.
3. Mokiniai turi pasirūpinti savo daiktais. Vadovėliai ir sąsiuviniai turi būti tvarkingi, į juos
turi būti įrašytos savininkų pavardės.
4. Su mokslu nesusijusių daiktų (žaislų, sviedinių, elektroninių žaidimų, mobiliųjų
telefonų, žurnalų, kompaktinių grotuvų (CD, MP3) ir pan.) mokiniams neštis į mokyklą
draudžiama. Jeigu mokinio atsinešti daiktai trukdo klasės darbui, jie paimami iš mokinio.
Paimtus daiktus iš mokytojų kambario gali atsiimti mokinio tėvai.
5. Pavojingų daiktų atsinešęs mokinys bus šalinamas iš mokyklos.
6. Į mokyklą nepatariama neštis didelę pinigų sumą. Smulkius pinigus patariama nešiotis
su savimi. Mokyklos vadovybė nėra atsakinga už dingusius pinigus ar kitas vertybes.
7. Vagis šalinamas iš mokyklos.
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MOKINIŲ APRANGA
1. Į mokyklą mokiniai privalo atvykti tvarkingai apsirengę.
2. Mokykloje negalima dėvėti: šortų, sportinių rūbų, ypatingai trumpų sijonų, kelnių ir
sijonų pažemintu liemeniu, palaidinių nedengiančių juosmens. Taip pat negalima avėti
batų su ratukais, bei aukštakulnių batelių.
3. Kai kurių renginių metu mokiniai turi ateiti vilkėdami tautiniais drabužiais. Mergaitės
turi vilki baltas palaidines ir languotus sijonus, berniukai – baltus marškinius ir tvarkingas
smėlio spalvos ar tamsias kelnes. Sportiniai batai prie tautinių drabužių netinka.
Nepamirškite tautinės juostelės!
4. Pirmą mėnesio šeštadienį į mokyklą ateiname pasipuošę mokyklos marškinėliais.
MAISTAS
1. Priešpiečiams skiriama 20 minučių. Mokiniai priešpiečius atsineša iš namų patys arba
perkasi valgykloje.
2. Priešpiečių metu mokiniai yra prižiūrimi mokytojų. Nei mokyklos vadovybė, nei
mokytojai, nei Tėvų komitetas už valgyklos darbą neatsako ir vaikų nevalgydina.
3. Čikagos lituanistinėje mokykloje valgyti galima tik kavinėje. Be mokytojo leidimo
mokiniai iš kavinės neišeina. Pavalgę, visų skyrių mokiniai išmeta šiukšles ir nuvalo stalus.
4. Kadangi mokykloje daugėja mokinių, alergiškų riešutams, prašome į mokyklą riešutų
produktų nesinešti.
MOKINIŲ ELGESYS
1. Mokykloje mokiniai privalo mandagiai ir pagarbiai elgtis su bendraamžiais ir suaugusiais.
2. Čikagos lituanistinėje mokykloje visi kalba lietuviškai. Į suaugusius visi mokiniai turėtų
kreiptis „Jūs“.
3. Į pamokas vėluoti negalima, po skambučio visi mokiniai laukia mokytojo klasėje.
4. Klasėje kiekvienas mokinys turi savo pastovią vietą. Mokinys atsako už savo suolo
švarą ir tvarką.
5. Į klasę įėjus svečiui, mokiniai turi atsistoti.
6. Mokykloje negalima bėgioti, kramtyti gumos, rūkyti, vartoti svaigalų.
ELGESIO PASEKMĖS
1. Pirmą kartą rimtai prasižengus, mokytojas praneša mokinio tėvams ir mokyklos direktorei.
2. Antrą kartą rimtai prasižengus, mokyklos direktorė iškviečia mokinio tėvus.
3. Trečią kartą rimtai prasižengus, iškviečiami mokinio tėvai ir mokinys pašalinamas vieną
šeštadienį iš mokyklos.
4. Jeigu mokinio elgesys nepasitaiso, mokinys pašalinamas iš mokyklos.
5. Jeigu mokinys nori kitais metais sugrįžti į mokyklą, jis turi pateikti visus atliktus klasės
ir namų darbus bei išlaikyti egzaminus.
6. Klasių mokytojai bei prižiūrėtojai dokumentuoja visus mokinių nusižengimus.
BENDRAVIMAS SU TĖVAIS
1. Du kartus per metus vyksta bendras mokyklos tėvų susirinkimas.
2. Mokslo metų bėgyje informacija tėvams raštu perduodama per vaikus. Taip pat veikia
mokyklos tinklalapis – cikagoslituanistinemokykla.org.
3. Jeigu tėvai turi klausimų – prašome kreiptis į klasės mokytoją/auklėtoją, mokyklos
vadovybę ar tėvų komitetą. Mokinio tėvai atsakingi už vaiko mokymąsi mokykloje.
2017 m. rugsėjis
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