1 – 4 klasės
(pradinis ugdymas)
MOKYMOSI MOKESTIS
Mėnesio mokestis – 440 €
Metinis mokestis – 390 €
Į mėnesio mokestį įskaičiuota
(visapusiškas visos dienos ugdymas nuo 7.15 val. iki 16.00 val.):
















ankstyvi rytiniai užsiėmimai iki pamokų pradžios;
ugdymas pagal pradinio ugdymo programą;
individualaus ugdymo plano sudarymas ir įgyvendinimas;
prigimtinių intelekto galių tobulinimas;
psichologo ir socialinio pedagogo konsultacijos;
anglų kalbos mokymas, anglų kalbos integravimas mokantis ir po pamokų;
ispanų kalbos mokymas (nuo 2 klasės);
dalyvavimas tarptautiniuose projektuose;
kūno kultūros užsiėmimai kasdien (žaidimai, golfas, laisvasis šokis);
daugialypis meninis ugdymas (dailė, teatras, muzika, šokis);
papildomi ugdymo programos moduliai
jaunųjų tyrėjų ugdymas;
pamokų ruoša mokykloje;
privaloma daugialypio intelekto saviraiška (knygų klubas, kino klubas);
pasirenkama daugialypio intelekto saviraiška:
- fotografų iniciatyvos;
- menų dirbtuvės (dailės ir šokio saviraiška, vaizdo klipų kūrimas, filmavimas);
- eksperimentinė mokyklos virtuvė;
- geografinio raštingumo ir skaitmeninių žemėlapių kūrimo lyga;
- vaizdo klipų redaktoriaus dirbtuvės.

Į metinį mokestį įskaičiuota:






aprūpinimas vadovėliais, pratybomis, bendromis mokymo priemonėmis;
priemonės dailės, eksperimentų ir kt. pamokoms;
bendravimo su tėvais ir informavimo sistema EDUKA;
elektroninės pratybos ir elektroninių vadovėlių duomenų bazė EDUKA klasė;
susitikimai su ugdymo vadovu ir individualios konsultacijos tėvams;
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išvykos į mokymo ir edukacijos centrus pagal dalykų ugdymo programas
(transporto, renginių bilietų, edukacinių programų išlaidos);
edukacinės išvykos Vilniaus mieste (transporto, renginių bilietų, edukacinių
programų išlaidos);
2 edukacinės išvykos Lietuvoje (transporto, renginių bilietų, edukacinių programų
išlaidos);
programinės įrangos ir kitos licencijos;
bendruomeniniai renginiai mokykloje;
draudimas nuo nelaimingų įvykių.

Kiti mokesčiai:







maitinimas: pusryčiai – 1,30 €, priešpiečiai ir pietūs – 3,90 €, pavakariai – 1,80 €;
jei užsakomas specialus maistas alergiškiems vaikams – papildomas antkainis;
popamokinė priežiūra (16.00 val. – 18.30 val.) – 60 € /mėn., arba 4 €/diena;
mokyklinės uniformos kaina;
papildomų užsiėmimų (plaukimas, šachmatai, robotika, kovų menai, keramika ir pan.)
kaina;
vasaros stovykla (07-08 mėn.).

_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Mokykla „Sokratus“
www.sokratusmokykla.lt

