VŠĮ ROKIŠKIO ŠIUOLAIKINĖ MOKYKLA
www.siuolaikinemokykla.lt
Dažniausiai užduodami klausimai

UGDYMAS IR LAISVALAIKIS

● Kaip bus vertinami mokinio pasiekimai?
Pradinių klasių mokinių pasiekimai bus vertinami individualiai, atsižvelgiant į asmeninį
tobulėjimo lygį. Nebus centralizuotų žinių patikrinimo testų, taip pat, pradinėse klasėse nebus
pažymių. Vaikas bus vertinamas pagal tai ar jau įsisavino temą, ar dar ne. Vyresnėse klasėse
pažymiai bus.
● Koks bus mokyklos darbo laikas, pamokų laikas?
Planuojamas mokyklos darbo laikas - nuo 7:30 iki 17:30.
Pamokų laikas pradinėse klasėse - nuo 8:30 iki 14:30.
● Kokia bus pamokų trukmė?
Nebus griežto pamokos laiko. Sudaromas preliminarus pamokų tvarkaraštis, jame vienam
dalykui skiriama 45 minutės arba 90 minučių. Tikslų pamokos laiką nustato mokytojas Ji gali
trukti ir trumpiau, ir ilgiau.
● Kaip vyks mokinių atsiskaitymai, žinių patikrinimai?
Mokiniui mokslo metų pradžioje pateikiamos temos, kurias planuojama išmokti per mokslo
metus. Mokytojas matydamas mokinio pasiruošimo lygį asmeniškai jam pasiūlo atsiskaitymo
laiką. Per atsiskaitymą individualiai mokiniui skiriama užduotis, kuria tikrinama jo pažanga.
Mokinys, jei jaučiasi nepasiruošęs, gali perkelti atsiskaitymą kitam laikui, suderindamas jį su
mokytoju. Jei atėjus sutartam laikui mokinys vis dar jaučiasi nepasiruošęs, mokytojas suteikia
jam individualią pagalbą.
● Ar pradinukams bus užduodami namų darbai?
Ne. Visgi, mokykla skatins, kad mokinys kartu su tėvais namuose aptartų dalykus, kuriuos
mokosi mokykloje. Taip pat, bus skatinamas mokinių skaitymas namuose ir tėvų skaitymas
mokiniams (pradinukams).
● Kas padės mokiniui jei jam bus sunku suprasti temą?
Individuali mokytojo pagalba. Pamokų metu ir po pamokų mokytojas skirs laiko mokiniui ir
padės jam įsigilinti į temą. Mokytojas skirs tiek laiko, kiek mokiniui jo reikės.
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● Jei mokinys nenorės dalyvauti pamokoje arba nebus įsitraukęs, ar jam bus
leidžiama iš jos išeiti?
Ne. Tokiu atveju, mokytojo užduotis pasikalbėti, motyvuoti, sudominti vaiką, pritaikyti jam
užduotį arba skirti kitą užduotį.
● Ar bus suteikiami pradinio ugdymo pažymėjimai?
Taip. Mokykloje laikomasi bendrųjų ugdymo programų. Baigęs 4 klases, vaikas gaus
pradinio ugdymo pažymėjimą. Po to mokinys ir toliau galės tęsti mokymąsi šioje mokykloje
ar bet kurioje kitoje Lietuvos mokykloje.
● Ar bus popamokinė grupė?
Taip. Popamokinės grupės kaina įskaičiuota į mėnesinį mokinio mokestį. Grupė veiks nuo
rugsėjo 17-os dienos.
● Ar dirbs specialieji pedagogai?
Mokykla sudarys sutartis su švietimo pagalbos įstaigomis, kurios suteiks mokyklai
specialiųjų pedagogų pagalbą.
● Kokiais būdais mokykloje bus kovojama su patyčiomis ir diskriminacija?
Bus vykdomos prevencijos programos, apmokoma visa mokyklos bendruomenė. Esant
pasikartojantiems, grubiems nusižengimams svarstomas mokinio šalinimas iš mokyklos.
● Kaip mokiniai bus drausminami?
Atsiradus netinkamo elgesio apraiškoms, ieškosime sprendimo kartu su mokiniu, mokyklos
specialistais ir šeima. Dėl pasikartojančio mokyklos taisyklių nesilaikymo ir netinkamo
elgesio bei šeimai atsisakius bendradarbiauti su mokykla, mokinys gali būti pašalintas iš
mokyklos.
● Kas mokykloje užtikrins mokinio saugumą?
Mokykloje laikomasi visų saugumo ir higienos normų. Mokykla laikosi visų mokinio
saugumą švietimo įstaigose reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų.
● Kas rūpinsis mokinių pirmąja pagalba?
Visi mokytojai moka teikti pirmąją pagalbą, mokykloje yra pirmosios pagalbos rinkiniai.
Darbuotojai griežtai laikosi pirmosios pagalbos mokymuose gautų nurodymų. Jei mokinys
suserga arba susižeidžia mokyklos teritorijoje, mokyklos darbuotojai apie tai nedelsiant
informuoja mokinio tėvus. Jeigu mokinys stipriai sužeistas, pedagogai pirmiausia kviečia
greitąją medicininę pagalbą, o po to apie įvykį informuoja tėvus. Po nelaimingo atsitikimo
pedagogai užpildo nelaimingo atsitikimo formą ir apie įvykį informuoja mokyklos vadovą.
Pasirašydami sutartį su mokykla, tėvai turi užpildyti informaciją apie mokinį, joje nurodyti
mokinio sveikatos sutrikimus (ligas, alergijas, vartojamus vaistus ir kt.). Apie metų bėgyje
pasikeitusią mokinio sveikatos būklę tėvai turi nedelsiant raštiškai informuoti mokyklos
administraciją.
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● Ar bus ribojamas mokinių mobiliųjų telefonų naudojimas?
Taip. Mobiliaisiais telefonais bus galima naudotis tik edukaciniais tikslais ir esant reikalui
susisiekti su tėvais, globėjais ar kitais artimaisiais.
● Ar mokykloje bus uniformos?
Ne.
● Kur mokiniai sportuos?
Mokykloje nebus įprastų kūno kultūros pamokų. Vyks įvairūs sporto užsiėmimai (pirmą
pusmetį - judesio terapija, vėliau mokyklos tarybos sprendimu pasirenkamas tas pats arba
kitas užsiėmimas). Mokiniai lankys baseiną (įskaičiuota į mokestį), vyks integruotos
pamokos lauke, mokyklos bendruomenės žygiai.
● Ar bus galima rinktis tarp tikybos ir etikos pamokų?
Mokykloje planuojamos tik etikos pamokos. Taip nuspręsta, nes mokykla yra atvira įvairaus
tikėjimo mokiniams ir tiems, kurie nėra pasirinkę tikėjimo. Esant poreikiui, šis klausimas gali
būti svarstomas mokyklos taryboje ir jei bendru sprendimu bus nutarta, jog tikybos pamokos
reikalingos, mokykla sudarys sąlygas jas lankyti.
● Kaip atrodys mokyklos aplinka?
Mokykloje bus įrengta atvira biblioteka ir skaitymo zonos. Mokslo metų eigoje, planuojama
mokyklos kieme įrengti lauko klases, pojūčių taką, sodelį, kuriame vaikai patys augins
daržoves ar valgomas gėles. Mokykloje veiks atvira vaikams ir tėvams dailės studija, moderni
informacinių technologijų klasė.
● Ar mokyklos renginiai, išvykos ir seminarai skirti tėvų bendruomenei bus
privalomi?
Ne. Visgi, mokyklos administracija tikisi, kad tėvai aktyviai įsitrauks į vaikų ugdymo ir
glaudžios, draugiškais santykiais paremtos, bendruomenės kūrimo procesą.

PRIĖMIMAS

● Pagal ką bus vykdomas priėmimas?
Priėmimas vyks dviem etapais:
1. Mokinio registracija mokyklos internetiniame puslapyje www.siuolaikinemokykla.lt.
Registracija vyksta nuo liepos 4 d. iki liepos 27 d.
2. Motyvacinis pokalbis su tėvais ir mokiniu.
● Ar priėmimui į mokyklą turi įtakos mokinio gabumai?
Mokiniai atrenkami tik pagal motyvaciją, nevertinant jų gabumų.
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MAITINIMAS

● Kaip bus organizuojamas maitinimas?
Mokyklos tarybai bus pateikiami keli valgiaraščių pasiūlymai. Taryba rugpjūčio mėnesį
išsirinks priimtiniausią valgiaraštį ir maistą tiekiančią įmonę, su kuria mokykla pasirašys
bendradarbiavimo sutartį visiems ateinantiems mokslo metams.
● Ar bus atsižvelgta į netoleruojančius tam tikro maisto, alergiškus atitinkamiems
maisto produktams vaikus?
Taip. Tėvai apie vaiko alergijas ir maisto produktų nutoleravimą privalo iš anksto informuoti
mokyklos administraciją.
● Kur vyks maitinimas?
Maitinimas vyks mokyklos patalpose.

MOKESČIAI

● Kaip vyks apmokėjimas už mokslą?
Mokestis mokamas tik finansinio pavedimo būdu (naudojantis internetine bankininkyste) į
mokyklos sąskaitą. Mokestis mokamas iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos.
Mokestis gali būti mokamas iš anksto už kelis mėnesius ar visus metus.
● Ar ribotas finansines galimybes turintiems vaikams bus pritaikomos lengvatos?
Ateityje mokykla tikisi pritraukti rėmėjų, kurie skirtų paramą ir kompensuotų motyvuoto,
tačiau ribotas finansines galimybes turinčio, vaiko mokymosi išlaidas.
● Ar bus papildomų mokesčių?
Į mėnesinį mokinio mokestį nėra įskaičiuotos maitinimo išlaidos ir kasmetinių klasės,
mokyklos išvykų išlaidos. Išvykų grafikas su tėvais bus derinamas iš anksto.

TEISINIAI KLAUSIMAI

● Kodėl mokyklos idėją palaiko Rokiškio rajono savivaldybė, Švietimo ir mokslo
ministerija?
Mokyklos teisinis statusas - viešoji įstaiga. Tai pelno nesiekianti organizacija, kuri siekia
naudos visuomenei. Mokyklos idėja buvo pristatyta Rokiškio rajono savivaldybės tarybai,
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovams. Pristatymų metu buvo pagrįsta ir patvirtinta
mokyklos nauda rajonui. Todėl Rokiškio rajono savivaldybė bei Švietimo ir mokslo
ministerija išreiškė pasitikėjimą mokykla ir padeda įstaigai įsikurti Rokiškio mieste.
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● Kam priklauso patalpos, kuriose įsikurs mokykla?
Patalpos, esančios adresu Laisvės g. 13, Rokiškis, priklauso Švietimo ir mokslo ministerijai.
Šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijoje ruošiami patalpų panaudos dokumentai.

VIDINĖ IR IŠORINĖ KOMUNIKACIJA

● Ar bus naudojamas elektroninis dienynas?
Taip. Mokykla naudosis elektroniniu dienynu “Eduka”.
● Kokiu būdu mokinių tėvams bus teikiama informacija?
Naudojantis elektroniniu dienynu, susitikimų metu, iškilus skubiems klausimams - telefonu.
Kad būtų užtikrinta galimybė operatyviai susisiekti su tėvais kritinės situacijos atveju,
mokykla privalo turėti tikslius tėvų kontaktus. Jei tėvų kontaktai keičiasi, tėvai privalo
nedelsiant apie tai informuoti mokyklos administraciją.
● Ar mokykloje bus suburta taryba?
Rugpjūčio mėnesį bus suburta mokyklos taryba. Ją sudarys tėvų, mokytojų, mokinių atstovai.
Tarybos sprendimu bus patvirtinti mokyklos ugdymo ir strateginiai planai, parinktas
maitinimo tiekėjas.
● Kaip tėvai bus įtraukiami į mokyklos veiklą?
Tėvai bus kviečiami dalyvauti mokyklos tarybos veikloje. Taip pat bus organizuojami
mokyklos bendruomenės susitikimai, renginiai, paskaitos tėvams. Kartą per mėnesį vyks
visos mokyklos bendruomenės žygis.

Dėkojame už jūsų laiką!
Rokiškio šiuolaikinės mokyklos bendruomenė
El. paštas info@siuolaikinemokykla.lt
Mob. +370 687 52809
www.siuolaikinemokykla.lt
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