


Ši mokykla buvo įkurta 1920 m. rugpjūčio 20 dieną.  

 1940 m. spalio 1 d. mokykla pavadinta 3-ąja vidurine mokykla,   

1946 m. - 3-ąja mergaičių vidurine mokykla.  

Po kelerių metų atsisakyta atskiro berniukų ir mergaičių 

mokymo praktikos, mokyklai grąžintas 3-osios vidurinės 

mokyklos pavadinimas. 1954 m., įamžinant poetės Salomėjos 

Nėries atminimą, mokyklai suteiktas jos vardas.  





Jau nuo neatmenamų laikų mokykla turėjo gerą 

vardą, mokykla buvo užsitarnavusi garbės 

ženklo ordiną, kuris buvo didžiausias 

apdovanojimas Tarybų Sąjungoje. 



Ordinas nežinomomis 
aplinkybėmis dingo – liko tik 
prisiminimai ir jo įamžinimo 
kopija 



Mokykla išleido gausų būrį žvalių ir energingų 

jaunų žmonių. Jie sėkmingai baigė aukštąsias 

mokyklas ir įsitraukė į aktyvų visuomenės 

gyvenimą.  





Didžiuojamės žymiais savo mokyklos 

absolventais – visuomenės veikėjais, kurie 

garsino ne tik mūsų mokyklą, bet ir Lietuvą.  



Alfonsas Bieliauskas 

(Rašytojas) 

Egidijus  Klumbys 

(Nepriklausomybės akto 

signataras) 

Loreta  Kudarienė 

(Politikė) 



Klaudijus Stanionis 

(Politikas, viceministras) 

Aušra Lėka 

(Žurnalistė) 

Aurimas Taurantas 

(Diplomatas, 

Nepriklausomybės akto 

signataras, Lietuvos 

ambasadorius) 



Vytenis Pauliukaitis 

(Režisierius, TV laidų 

vedėjas) 

Dalia Giedraitinė 

(Žurnalistė, politikė, 

Seimo narė) 

Renaldas Vaičiūnas 

(Plastikos chirurgas) 



Mokyklą garsino ne tik kultūrinio gyvenimo 

atstovai, bet ir būrys sportininkų. 



Akvilė Stapušaitytė  

(Lietuvos badmintono 

čempionė, 

2008 m. ir 2012 m. 

vasaros olimpinių 

žaidynių dalyvė) 

Ieva Adomavičiūtė 

(Irkluotoja, 

planetos jaunių irklavimo 

pirmenybių čempionė) 

Domantas Žalga 

(Bėgikas 

Lietuvos jaunimo 

čempionas ir 

rekordininkas, 

Lietuvos rinktinės 

narys.) 



Mokykla gali didžiuotis mergaičių ir 
berniukų krepšinio, rankinio, lengvosios 
atletikos stipriomis komandomis ir jų 
puikiais laimėjimais miesto ir šalies 
mastu jau nuo neatmenamų laikų. 









Jaunieji 

bėgikai 



Kauno 3-oje valstybinėje gimnazijoje (dabartinėje Gedimino 

sporto ir sveikatinimo gimnazijoje) popamokinę veiklą 

plėtojo įvairios organizacijos ir būreliai. 1934 m. pradėjo 

veikti mergaičių ir berniukų skautų organizacija. Po metų 

įkurta V.Kudirkos meno kuopelė. Kudirkaičių veikla 

mokykloje atnaujinta 2001 metais 



Mokykloje virė aktyvus 

kultūrinis gyvenimas, buvo 

gausu popamokinės veiklos. 

Mokykloje veikė dramos, 

kraštotyros, dailės, dizaino, 

žurnalistikos, literatų būreliai, 

jaunučių choras, dainos 

studija. 



Mokykla kiekvieną dieną eina į priekį ir augina 

naujas kartas, kurios kurs Lietuvos ateitį. 


