DIREKTOREI (-IUI)
Jau ketverius metus sėkmingai veikiantis Vilniuje ir 2018 metų rugsėjį, Kaune duris
atvėręs “Šiaurės licėjus” kviečia tapti partneriais. 2019-2020 mokslo metams vyksta
priėmimas į priešmokyklinio bei pradinio ugdymo pirmas ir antras klases.
Mielai vystytume bendradarbiavimą su Jūsų pedagogais, organizuojant vaikams
patyriminius integruoto ugdymo užsiėmimus, priimant juos į svečius “Šiaurės licėjuje”
ar kitokio pobūdžio bendras edukacines veiklas.
Taip pat, Jūsų ugdymo įstaigą šiemet baigiančioms šeimoms norėtume pasiūlyti
draugiškas sąlygas tęsti kokybišką ugdymąsi:
Jūsų ugdytinių šeimoms siūlome 20% nuolaidą ugdymo mokesčiui. Pilna ugdymo
kaina Šiaurės Licėjuje yra 500 Eur./mėn, pasirašiusiems ugdymo sutartį iki gegužės 31
d. ugdymas Šiaurės licėjuje kainuotų 400 Eur/mėn. Šios sąlygos galiotų visą vaiko
mokymosi laikotarpį.

Pasirašantiems sutartis iki balandžio 1 d. taip pat netaikomas vienkartinis stojamasis
mokestis (350 Eur.)
Į ugdymo mokestį įskaičiuota:
• Visos dienos ugdymas nuo 7:30 iki 18:30 val.
• Sustiprintas anglų kalbos mokymas
• Visos reikalingos mokymosi priemonės
• Išvykos Kauno mieste
• Stovyklos mokinių atostogų metu.
Esant poreikiui, galime atsiųsti daugiau informacijos Jūsų įstaigos tėveliams (tiek
informacinių lankstinukų, tiek informacijos apie organizuojamus renginius) ar
suorganizuoti jiems atskirą mokyklos pristatymą.
Besidominčius kviečiame rašyti ir registruotis individualiai konsultacijai žemiau
nurodytais kontaktais arba atvykti į atvirų durų vakarą kovo 21 dieną, 18 valandą:
http://bit.ly/0321-ADV-Kaune
Pagarbiai,
Šiaurės licėjaus atstovė
Rasa Buržienė
kaunas@siaureslicejus.lt
8 616 15556
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Mūsų mokiniai – kintančio pasaulio dalyviai, aktyvūs tyrinėtojai. Remdamiesi
sėkmingiausia Europoje Šiaurės šalių mokymo sistema auginame kūrybiškus ir
mąstančius ateities lyderius, kuriems dabar dar tik šešeri ar septyneri metai.
Mokykloje orientuojamasi į visapusišką vaiko ugdymą ir siekiama, kad mokinys ne tik
turėtų kuo daugiau žinių ir informacijos, bet ir įgytų įgūdžių, kurie padėtų tuo
pasinaudoti kasdieniame gyvenime. Didelį dėmesį skiriame patirtiniam mokymui(si),
kur visos ugdymo veiklos yra realizuojamos per vaikų asmeninę patirtį. Tikime, kad
vaikai geriausiai mokosi iš savo patirties, savo mažų atradimų, eksperimentų ir
žaidimų.
Manome, kad švietimo sistema privalo keistis ir siekiame prie to prisidėti. Kartu su
naująja karta ugdome ir „Šiaurės licėjuje“ dirbančius pedagogus, kad jie deramai
atliktų savo misiją – augintų savarankišką ir kūrybingą̨, jau mokykloje maksimaliai
savo gebėjimus atskleidžiančią stiprią asmenybę. Remdamiesi ilgamete leidyklos
„Šviesa“ patirtimi, nūdienos aktualijas ir iššūkius atitinkančias metodikas kuriame
patys. Suprantame švietimo sistemą ir esame pasirengę ją tobulinti.
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