Jūsų
vaiko
mokymosi
pradžia
bus
sėkmingesnė, jei visapusiškai paruošite vaiką
mokyklai.


Užsukite su vaiku
pradedant ją lankyti.



Iš anksto parodykite ir aptarkite kelią į
mokyklą, leiskite vaikui vienam pabandyti
nueiti ir sugrįžti iš mokyklos.



į

mokyklą,

prieš

Nusiteikite dalyvauti mokyklos gyvenime –
š ventėse, renginiuose, susirinkimuose. Jūsų
teigiamas požiūris padės vaikui susikurti
teigiamą požiūrį į mokyklą.



Negąsdinkite mokykla, mokytoja, nes taip
gali atsirasti iš ankstinis prieš iš kumas
mokyklai, baimė.



Tikėkite vaiko sėkme. Tuomet jis jausis
tvirtesnis, pajėgesnis, turės daugiau valios,
jėgų ir užsispyrimo siekti tikslo.



Palaikykite vaiką. Jūsų vaikas turi tvirtai
žinoti, kad susidūręs su problemomis,
nesėkmėmis, jis visados sulauks jūsų
pagalbos.



Ugdykite vaiko atsakomybę. Vaikas turi
pajusti, kad mokymasis – rimta veikla, už
kurios sėkmę bus atsakingas pats.

Mokinio

uniforma

pasididžiavimo

ir

–

mokinių

pagarbos

vienybės,

mokyklai,

jos

tradicijoms simbolis.
Mokykloje privaloma dėvėti uniformą ištisus
mokslo metus.
Dėl mokyklinės uniformos kreiptis: Vyriš ki
drabužiai HERMANN (PC BIG), Taikos pr.
139, Klaipėda, tel. (8-46) 311970

2014-2015

dokumentai:

mokslo

metams

reikalingi

Tėvų praš ymas;
Gimimo liudijimo kopija;
Sveikatos pažymėjimas (Nr. 027-1/a);
Nuotrauka mokinio pažymėjimui.

Kviečiame mokytis mokykloje, kurioje
kiekvienas gali atrasti save

Patogus susisiekimas miesto autobusais:
1
2
5A
13
15
15A
18
19

Autobusų stotis - VLG
BIG - Sportininkų g.
Paupiai - Jūrininkų pr.
Geležinkelio stotis - Sausio 15-osios
Mogiliovo g. - Miesto ligoninė
Kalotė - Taikos pr.
Panevėžio g. - BIG
Autobusų parkas - Jūrininkų pr.

Iš lipti „Verpėjų“ stotelėje.

Iškilus klausimams ir problemoms,
visuomet galite kreiptis į mokyklos
psichologę,
specialąją
pedagogę,
socialinę pedagogę, logopedę.

Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinė
mokykla

Kontaktai:
Mokyklos g. 3, Klaipėda
LT-91001, Lietuva
Tel.: +370 46 410983, +370 46 410984
El. paš tas: sauletekis9@gmail.com
Svetainės adresas: http://www.sauletekiskl.lt

2014 m.

Mokykloje
ugdymo
procesas
organizuojamas
taip,
kad
visapusiš kai
atsiskleistų mokinių gebėjimai, todėl daug
dėmesio skiriama neformaliojo ugdymo
veiklai.

Esame
sveikatą
stiprinanti mokykla. Mūsų
bendruomenė siekia kurti
palankią sveikatai aplinką
ir
stiprinti
mokyklos
bendruomenės
narių
fizinę, protinę bei dvasinę
sveikatą.
Sveikos mitybos įpročiai – iš vaikystės
Vykdome programą, pagal
kurią mokykloje pradinių klasių
mokiniams nemokamai skiriama
vaisių
ir
daržovių.
Vaikai
skatinami vertinti vaisius ir
daržoves, pratinami juos vartoti
ateityje. vaikystėje įgyti įpročiai dažniausiai
ir toliau gyvenime iš lieka nepakitę.
Esame projekto "Pienas visiems"
dalyviai. Programa
parengta
siekiant
pagerinti vaikų mitybą,
ugdyti pieno produktų
vartojimo
įpročius,
skatinti pieno produktų
vartojimą. Programos metu pradinių klasių
mokiniams dalinami įvairūs pieno produktai.

Mokykla
yra
sporto kryptį.

pasirinkusi

sveikatinimo

ir

Nuo 2015 m. planuojame tapti Klaipėdos
"Saulėtekio" progimnazija.

Mokyklos privalumai:
Esant tėvų pageidavimui 1 klasėje mokome
anglų kalbos, ypatingą dėmesį skirdami žodinės
komunikacijos gebėjimams.
Pedagogai - aukštos profesinės kvalifikacijos.
Mokytojai pamokose naudoja inovatyvius
aktyviuosius mokymo metodus, informacines
komunikacines technologijas.
Pamokos organizuojamos
ir netradicinėje aplinkoje
(muziejuose, parodų rūmuose
ir kt.).
Veikia pailgintos dieno grupė.
Mokykloje yra jauki valgykla, biblioteka,
skaitykla, modernūs informacinių technologijų
kabinetai.
Įkurtas poilsio ir sveikatinimo kabinetas.

Dalyvaujame projekte
"Sveikatiada". Tai socialinė
iniciatyva, kuria siekiama
formuoti sveikos mitybos ir
fizinio aktyvumo įgūdžiais
pagrįstą kultūrą mokyklose.
Mokykla vykdo programą
„Augu sveikas ir stiprus".
Drama, gatvės š okiai,
spalvų terapija, krepš inis,
rankinis – veiklos,kurios
padeda formuoti mokinių
sveikos gyvensenos įgūdžius.

Į mąstymo lavinimą orientuotas, pagal
gebėjimus ir asmeninę pažangą diferencijuotas
ugdymo procesas.
Kasmet turiningai organizuojama vasaros
poilsio stovykla „Pajusk, pažink, iš mėgink“.
Elektroninis dienynas padeda greitai,
operatyviai,
konfidencialiai
ir
išsamiai
susipažinti su informacija apie savo vaiką, jo
pasiekimus ir gebėjimus

