
Kviečiame mokytis:  

rinkis I-VIII 

progimnazijos, 

arba  

I-IV gimnazijos 

klases 

Ieškai tikrai geros mokyklos, 

kurioje įgytum gerą išsilavinimą? 

 Ar norėtum gerai pasiruošti egzami-

nams be korepetitorių pagalbos? 

 Turi svajonę susirasti tikrų draugų? 

 Tau svarbu mokytis gražioje, saugioje 

ir kūrybiškoje aplinkoje? 

Pagarbos kito nuomonei, savęs ir kitų pažini-

mo, bendrystės ir bendradarbiavimo—viso to 

mokykimės drauge privačioje krikščioniškoje 

„Vaivorykštės tako“ gimnazijoje. Esi laukia-

mas! 

O kaip dėl 

mokesčio už 

mokslą? Jei 

esi rimtai 

nusiteikęs 

mokytis—

tiesiog ateik... Pasidomėk! 

Privati mokykla, kurios pamatas yra 

krikščioniškos dorovės ugdymas. 
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Mokyklos vizija 

Mokykla yra svarbi Lietuvos švietėjiško, visuomeninio ir 

kultūrinio konteksto dalis.  

Mokyklos misija 
Suteikti pilnavertį išsilavinimą, paremtą krikščioniška švie-

timo tradicija 

grindžiamų 

vertybių puo-

selėjimu bei 

aktyviu savęs 

ir pasaulio 

pažinimu 

visuomeninė-

je, kultūrinėje bei mokslinėje erdvėse, pripažįstant kiekvie-

no žmogaus unikalumą ir padedant jam laisvai vystytis bei 

tobulėti. 

Mokyklos vertybės 
Mes tikime, kad 

 Mokykla gali būti antrieji namai; 

 Nėra negabių vaikų; 

 Dievas sukūrė visą regimą ir neregimą pasaulį ir daly-

vauja kiekvienoje žmogaus veikloje; 

 Krizės—galimybė tobulėti; 

 Mokytis ir tobulėti turime kartu. 

Mes neieškome lengviausio kelio, bet siekiame pa-

dėti kiekvienam atrasti savo kelią.  

 Čia gali gerai pasiruošti egzaminams be 

korepetitorių; 

 Mokytis jaukiose, nedidelėse (nuo 5 iki 10 

mokinių)  ir draugiškose klasėse; 

 Išlikti savimi ir kasdien patirti sėkmę; 

 Atrasti savyje tai, ką turi vertingiausio; 

 Būti pripažintas ir vertinimas ne tik moky-

tojų, bet ir klasės draugų; 

 Išmokti tikro bendravimo ir įgyti žinių; 

 Atrasti savo neatrastus talentus; 

 Kartu kurti, keliauti, mokytis netradicinėje 

aplinkoje. 
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Mokyklos privalumai 

Atsiliepimai 
Džiaugiuosi, kad atėjau į šią mokyklą, 

pastebėjau didelį pasikeitimą pažymiuose ir 

požiūryje. Man labai patinka šioje mokykloje.  

Man šita mokykla yra kaip antri namai. 

Joje jaučiuosi patogiai, šitoje mokykloje yra 

linksma, dėl to gerai. Bet būtų dar geriau, jei 

būtų daugiau žmonių. Bet jei aš išeičiau, neno-

rėčiau, kad šitą mokyklą nugriautų, nes čia pra-

leidau tikrai gerus savo gyvenimo metus.  

Šioje mokykloje esu laisvas rinktis tai, ko 

man reikia. Šioje mokykloje jaučiuosi gerai dėl 

galimybės atvirai kalbėti su mokytojais ir mo-

kyklos darbuotojais.  

Tai vieta, kurioje galiu save realizuoti, gau-

ti palaikymą visais rūpimais klausimais, bei vie-

ta, kurioje džiaugiuosi pakeldamas šiukšlę ir 

išmesdamas ją į šiukšliadėžę. Man ši mokykla 

rūpi ir aš džiaugiuosi matydamas čia besimo-

kančius vaikus, jų tobulėjimą ne tik moksluose, 

bet ir asmenybės augime.  


