
 

 

 

 

 

VšĮ Žalioji gamtos mokykla 

a/ k 304811576 ,  adresas Agnapolio g. 18, Smiltynų I km., Kauno r., tel. 8600 81221 

MOKYKLOS PRINCIPAI, Į KURIUOS KREIPIAME DĖMESĮ SUDARYDAMI AR NUTRAUKDAMI SUTARTĮ 

 

1.Tėvai žino ir pritaria, kad Mokykla tampriai bendradarbiauja su Dievu, pripažįsta visų religijų iškeltus mesijus, 

moko/mokys vaikus dvasingumo, dvasinių praktikų ir pagarbos visų religinių konfesijų žmonėms, gerbiant jų 

raidą, religinius įsitikinimus/jausmus, paveldą. Ir prašo tėvų tokį supratimą palaikyti ir šeimose. Savo tikėjimą 

prašome išgyventi ir vienybės su kitomis religijomis dvasia. Pasisakome už platų ekumenizmą ir ne tik tarp 

krikščionių. 

2. Jei šeima (ar šeimoje) yra ateistai, laisvamaniai tai jie nelaiko savęs pranašesniais už visus tikinčiuosius ir 

nemenkina kitų supratimo būnant mokyklos bendruomenėje. 

3. Šeima bendrai su mokykla saugo vaiko psichinę sveikatą(turi pastovų dienos ritmą, vaikas išsimiegojęs, 

nežiūri siaubo, žiaurių, ankstyvą seksualizaciją žadinančių filmų, žaidimų). Vaikai turintys elgesio ir emocinių 

problemų saugomi nuo medijų bei kitų informacinių technologijų. Pagal mokyklos rekomendacijas tam tikrais 

atvejais vaikui visiškai ribojama medijos bei informacinės technologijos. 
4. Šeima pritaria, kad žmogus yra kūno, dvasios ir sielos vienovė, dvasinis ugdymas (dvasiniai dėsniai, mesijų 

istorijos, ritualai, maldos praktikos, pasakojimai, slėpiniai nesumenkinami, kaip niekis ar melas)   yra 

integruotas mokykloje į visas disciplinas. 

5. Nepalaikomas vaikų žeminimas kitų dvasinių praktikų, religinių įsitikinimų menkinimas, niekinimas, 

puikavimasis, savęs laikymas pranašesniu. 

6. Tėvai nuosekliai bendradarbiauja su mokykla, tarpininkauja tarp mokyklos ir vaiko, priima mokyklos 

rekomendacijas, įsisavina mokyklos ugdymo principus ir perkelia į šeimos gyvenimą.  
7. Turėtų būti nesumenkinami vaiko poreikiai žaisti ir turėti slėpinius kol jis pats iš to išauga ir tampa kitiems 

tam tikru personažu (kalėdu seneliu, nykštuku, fėja, miško dvasia, velyku bobute, angeliuku ir kt.). Vaiko 

žaidimas turi būti esmine šeimos gyvenimo dalimi. 
8. Tėvai leidžia vaikui regimoje atmintyje turėti jo pasirinktą dievišką pavidalą, kaip saugumo garantą ( ar tai 

Jėzų, ar Budą, ar Krišną , ar kt.) 
9. Šeimoje nepalaikoma prievarta ir keiksmažodžiai, vadovaujamasi dvasine humanistine pedagogika, 

demokratija (meilė + išmintingas reiklumas), socialine ekologija, gilinamasi į antroposofijos mokslą bei dvasinio 

ugdymo mokslinius pagrindus. 
10. Tėvai susipažinę ir sutinka, kad mokykla šalia dvasinės humanistinės pedagogikos vadovaujasi 

psichologijos, antroposofijos, antropoteosofijos, filosofijos mokslo šaltiniais. 
11. Tėvai nekursto nesantaikos tarp vaiko ir mokyklos, taip pat ir bendruomenėje. Stengiasi kritiką pasakyti ne 

žemindami asmens, bet kalbant tik apie situacijos faktus ir temą. Žmogų vertiname, bet netoleruojame jo ydų 

ir smurtinio bendravimo. Bendravimo klaidas ir tėvai, ir mentoriai taiso pagal tą pačią atsiprašymų kultūrą, 

kuria vadovaujasi ir vaikai mokykloje (jei kyla klausimų, kreipkitės į vaikus). 
 12. Jei vykstant pokalbiams su administracija 3-4 mėn. mokykla ir šeima nesuranda bendro sutarimo, 

akivaizdžiai nesilaikoma bent vieno iš šių punktų, vardan vaikų psichinės sveikatos, kad vaikui netektų gyventi 

tarp mokyklos ir šeimos dvilypumo, gali būti nutraukiama sutartis su mokykla.  
 
 
 



Mokyklose vykdomos ugdymo programos pirmiausiai turi atitikti šeimoje ugdomoms vertybėms ir moralės 

normoms. 

 

Pagal žemiau pateiktą dokumentą patvirtinama, kad kiekviena šeima turi teisę parinkti savo vaikams ugdymo 

įstaigą atitinkančias savo šeimos vertybes ir įsitikinimus, nesuteikiant  vaikui perteklinių rūpesčių:  
 

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija 
26 str. 2. Mokslas yra skirtas tam, kad visais atžvilgiais būtų ugdoma žmogaus asmenybė ir kad būtų didinama 

pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Jis turi skatinti visų tautų, rasinių arba religinių grupių 

savitarpio supratimą, pakantumą ir draugystę (...). 
26 str., 3 d. „Tėvai turi pirmenybės teisę parenkant savo vaikų mokymą.“ 
 

Susipažinau: 

Vardas, pavardė, parašas, data 


