Mokinių elgesio taisyklės mokykloje
Mokinių elgesio taisyklės :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Būk atidus, dėmesingas.
Norėdamas kalbėti – kelk ranką.
Nekalbėk per pamokas ir netrukdyk draugams.
Būk draugiškas.
Visada būk sąžiningas.
Negadink mokyklos inventoriaus.
Gerbk mokytojus ir kitus suaugusius.
Visada atlik namų užduotis.
Nepamiršk atsinešti mokymo priemonių.

Formalus ir neformalus ugdymas mokykloje

Vykdomos programos
Formaliojo ugdymo programos
Pradinio ugdymo.
Ankstyvojo anglų kalbos
mokymo (nuo antrosios klasės).
Neformaliojo ugdymo programos
• Folkloro ansamblis „Šilinukai .
• Tautinių šokių kolektyvas „Šilelis“ .
• Jaunučių choras .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dailės, amatų būrelis .
Keramikos būrelis .
Sporto būrelis.
Tautosakos būreliai :,,Iš tautosakos lobių skrynelės‘‘, ,,Darbelį dirbau gražiai dainavau‘‘, ,,Užtekėk saulelę‘‘,
,,Sodžius‘‘.
Dainavimo studija ,,Šilagėlė‘‘.
Krepšinio būrelis
Kanklių būrelis ,,Šilas‘‘.
Lietuvių liaudies pučiamųjų instrumentų būrelis.
Saugaus eismo būrelis.
Anglų kalbos būrelis.
Kompiuterių būrelis

Mokama veikla
Mokykloje teikiama paslauga-po pamokinės veiklos klubas.
Joje moksleiviai ruošia pamokas, ilsisi, žaidžia, bendrauja su draugais.

Ryšiai su mokyklomis, socialiniais partneriais
Partneriai
• Kauno Panemunės senelių namai
• Kauno miesto Panemunės seniūnija
• Kauno Panemunės pradinė mokykla
• Kauno Šančių vidurinė mokykla
• Kauno Vaidoto pagrindinė mokykla

•
•
•
•
•
•
•

Kauno vaikų darželis „Šnekutis“
Kauno Panemunės lopšelis–darželis
Kauno Panemunės bendruomenės centras
Tautinės kultūros centras
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pienė“
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla

Kauno Šv. Mato gimnazija.

Pamokų laikas

Papildomų užsiėmimų laikas
Neformaliojo švietimo būrelių laikas :
1 užsiėmimas - 12.30 - 13.15 (5 pamoka)
2 užsiėmimas - 13.25 – 14.10 (6 pamoka)
3 užsiėmimas - 14.20 – 15.05
4 užsiėmimas - 15.15 – 16.00

Vertinimo principai
Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata,
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK– 256 (Žin., 2004,
Nr. 35 -1150):

Planuodamas ugdymo turinį turinį mokytojas planuoja ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą,jį sieja su
mokymo (-si)tikslais atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus.Vertinimo metodus mokytojai derina
tarp savęs,aptaria su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą,pažanga ir pasiekimai pažymiais
nevertinami,pažangai ir pasiekimams vertinti taikomas formuojamasis (žodžiu ar raštu)ir diagnostinis (pagal
mokyklos pasirinktą vertinimo formalizavimo būdą) vertinimas.
Mokykla turi savo vertinimo sistemą.
Baigus pradinio ugdymo programą mokiniams išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir bendrųjų gebėjimų
ir vertybinių nuostatų aprašas.

UGDYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMAS
Aukštesnysis (aukšt.)

Pagrindinis (pagr.) pasiekimų

Patenkinamas (pat.) pasiekimų

Puikiai įsisavino mokomąją medžiagą.

Gerai įsisavino mokomąją medžiagą.

Silpnai įsisavino mokomąją medžiagą

Stipri mokymosi motyvacija. Moksleivis
labai stengiasi, rodo iniciatyvą.

Gera mokymosi motyvacija.

Žema mokymosi motyvacija, reikia nuolat
priminti apie atliekamą užduotį.

Darbu atlieka savarankiškai, laiku ir
nepriekaištingai, kūrybingai, kruopščiai be
klaidų.

Visada įdomiai klausosi, dalyvauja
pokalbiuose, sklandžiai reiškia mintis žodžiu
ir raštu.
Puikiai dirba grupėje.

Pakankamai teisingai atlieka daugumą
užduočių. Dirba savarankiškai, tvarkingai,
darbą atlieką laiku. Užduotyse yra klaidų.
Beveik visada atidžiai klausosi, dalyvauja
pokalbiuose.

Savarankiškai geba atlikti tik dalį pateiktų
užduočių, dažnai reikalinga mokytojo
pagalba. Kartais neatlieka užduoties arba
atlieka nerūpestingai, pavėlavęs. Atlikdamas
užduotis dažnai klysta.

Beveik visada atidžiai klausosi, dalyvauja
pokalbiuose.

Ne visada atidžiai klausosi ir retai dalyvauja
pokalbiuose, grupinėje veikloje.

Gerai dirba grupėje.

Ne visada geba dirbti kruopščiai.
Negeba dirbti kruopščiai.

Geba atlikti papildomas užduotis.
Noriai pats atlieka papildomas užduotis .
(Dažnai stengiasi išmėginti save, ieško naujų
užduočių).

Namų darbų tikslai ir jų skyrimo principai
Namų darbai
Mokiniams 1 - 2 klasių, namų darbai neskiriami.
Mokiniams 3- 4 klasių, namų darbai skiriami,kuriems atlikti reikalinga ne daugiau kaip viena valanda.Klasėje
dirbantys mokytojai derina tarp savęs,namų darbų apimtis.
Namų darbų tikslai: prisiminti, pakartoti ,bei įtvirtinti pamokos medžiagą.
Namų darbų skyrimo principai: namų darbų atlikimo užduotys turi sietis su pamokoje keltais uždaviniais,jas
individualizuojant bei diferencijuojant.
Vaikams, kuriems atlikti namų darbus vieniems yra sunku, gali padėti pailgintos dienos grupės mokytoja arba tėvai
namuose.

.Mokinių aprūpinimas vadovėliais, pratybų sąsiuviniais ir kitomis priemonėmis
Reikiamus vadovėlius mokykla renkasi ir perkasi pati.Vadovėlių pirkimui skirtos lėšos numatomos mokinio
krepšelyje. Spaudiniams skiriama 4,800 EUR. Vadovėliai yra užsakomi iš Švietimo ir mokslo ministro patvirtinto,
galimų įsigyti vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašo. Kasmet mokyklos taryboje suderinama „Mokyklos aprūpinimo
vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo, priešmokyklinio ugdymo(-si), specialiosiomis mokymo priemonėmis
ir literatūra tvarka“. Pratybų sąsiuvinius, būtinus ugdymo procesui, tėvams ir mokytojams susitarus, perka tėvai.
Mokiniai privalo laikytis naudojimosi taisyklių, saugoti knygas, vadovėlius bei kitą mokyklos turtą. Juos praradę
arba nepataisomai sugadinę, privalo pakeisti tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais.

Mokyklos etosas ir vertybės
Vertybės
"Šilo" pradinė mokykla - viena iš nedaugelio Lietuvos mokyklų, puoselėjanti etninę kultūrą - tautos
unikalumo pagrindą. Mokyklos bendruomenė stengiasi išsaugoti jaunosios kartos tautinį tapatumą per
tautos tradicinės kultūros pažinimą, jos puoselėjimą ir tęstinumą.

Uniforma
Mokykla turi savo uniformą.
Uniformų audinys perkamas parduotuvėje „Drobė“ (Jonavos g. 60, tel. 200650).Audinio
kodas: 1-76 ,,Karvelis“

Projektai:

Tęstiniai projektai
•

Adventinis projektas,,Sveika gyva Kalėdų viešnia“.

•

Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas ,,Senolių skrynią atvėrus“.

Edukacinės programos:

•
•
•
•
•
•

„Turtingas kaip ruduo“
„Atbėga elnias devyniaragis“
„Žiema žiema, bėk iš kiemo“
„Auskim, sesutės, drobeles“
„Močiutės skrynią pravėrus“
„Lietuva – garbingos istorijos kraštas“

Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai, galimybė susipažinti
Su strateginiais švietimą ir ugdymą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos internetinėje svetainėje www.smm.lt teisinės bazės skyriuje, Kauno miesto
savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaunas.lt, „Valstybės žiniose“.
Su mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais,tėvai gali susipažinti mokyklos raštinėje bei bibliotekoje
esančiose rašytinėse,bei skaitmeninėse laikmenose.

Detalus vietovės žemėlapis, autobusų maršrutai kuriais atvykstama iki mokyklos
Į mokyklą atvykti ir išvykti galima autobusais Nr.3 bei mikroautobusais Nr.53. Detalesnė
informacija adresu: www.kaunoautobusai.lt

Detalus vietovės žemėlapis:

