
Penktų klasių mokinių 

tėvų susirinkimas 
 

Direktoriaus pavaduotoja:  Rasa Puniškienė 
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      Gimnazijos vidinė ir išorinė teritorija stebima vaizdo kameromis; 
 

  aptvertas vidinis gimnazijos kiemas; 
 

  saugumą garantuoja gimnazijos budėtojas; 
 

  pertraukų metu koridoriuose ir valgykloje budi mokytojai; 
 

  kiekvienas mokinys turi asmeninę spintelę daiktams susidėti; 
 

  veikia valgykla; 
 

 2011-2016 m. gimnazija vykdo Olweus patyčių prevencijos 
programą; 
 

 mokslo metų pradžioje atliekamas 5 klasės mokinių adaptacijos,  
    mokymosi stilių nustatymo tyrimai; 

 

 naudojamasi el.dienyno www.manodienynas.lt paslaugomis; 
 

 gimnazijoje griežta pamokų lankymo ir netinkamo elgesio kontrolė. 
 

 

Saugi aplinka 

http://www.manodienynas.lt/


Mokytojų kvalifikacija 

 Gimnazijoje dirba     32 mokytojai 
 

 15 – mokytojų metodininkų 

 14 – vyresniųjų mokytojų 

 3 – mokytojai  
 

 Dirba pilna specialistų komanda: 
 

 logopedė  
 specialioji pedagogė 
 socialinė pedagogė 
 psichologė 
 



5 klasės mokiniai  

 Ugdomi pagal bendrąsias dalykų programas. 
 

 Adaptacinis laikotarpis 1 mėnuo (mokiniai nevertinami 
pažymiais, nerašomi kontroliniai darbai). 

 
 Turi 3 kūno kultūros pamokas. 

 
 Dėstomas sveikatos ugdymo dalykas. 
 
 Antroji užsienio kalba (rusų, vokiečių) nuo 6 klasės. 

 
 Sukurta dalykų konsultavimo sistema. 

 
 Aktyvi projektinė, sportinė, popamokinė.  

 
 Mokinių tarybos veikla. 



Iššūkiai penktokui 
 

 nauja mokykla; 
 klasės auklėtojas;  
 dalykų mokytojai, mokymo stilius; 
 naujas klasės kolektyvas; 
 pamokos vyksta kabinetine sistema. 

 
 

Reikalinga tėvų pagalba:  
 

 stebėti vaiko nuotaikas, elgesį ir emocijas; 
 svarbu laikytis mokymosi dienotvarkės; 
 esant reikalui, siūlyti savo pagalbą; 
 lankyti tėvų susirinkimus; 
 atsiradus mokymosi sunkumams kreiptis į auklėtoją.   

 
 



Specializuoti kabinetai: 

Fizikos  

Biologijos 

Chemijos 

Muzikos 

Dailės  

Technologijų 

Informacinių technologijų 

Dalykiniai kabinetai: 

Tikybos 

Lietuvių kalbos 

Anglų kalbos 

Rusų kalbos 

Istorijos 

Geografijos 

Matematikos 

 

Sporto bazė: 

Sporto salė 

Aktų / sporto salė 

Gimnastikos salė 

Sunkiosios atletikos salė 

Futbolo aikštelė 

Krepšinio aikštelė 

Gimnazijos aplinkos 

Biblioteka / 
skaitykla 

Karjeros centras 



Būrelio pavadinimas Būrelio vadovas Laikas 

Dailės studija 

  

  

Asta Ribikauskienė Pirmadieniais 

13.50 – 14.35 

Trečiadieniais 

11.50 – 13.40 

Jaunučių choras 

  

Rasa Razukevičiūtė Pirmadieniais 

14.45 - 15.30 

Aerobika 

  

Vilma Sereckienė Penktadieniais 

11.50 – 12.35 

Kvadratas ir kiti judrieji žaidimai  

(1-3 kl. mokiniai) 

(4-5 kl. mokiniai) 

Robertas Mežvinskis   

Pirmadieniais 

12.55 – 13.40 

13.50 – 14.35 

Baletas Rasa Butrimavičiūtė Trečiadieniais 

12.55 – 14.35 

Futbolas 

(5-7 kl. mokiniams) 

   

Robertas Mežvinskis 

Pirmadieniais 

Trečiadieniais 

Ketvirtadieniais 

14.40 – 15.25 

Golfas 

  

Inga Ramonienė Ketvirtadieniais 

13.50 – 14.35 

Sveikos gyvensenos būrelis 

 

Regina Erlickytė-Marčiukaitienė Ketvirtadieniais 

14.45 – 15.30 

Informacinių technologijų būrelis 

„Info techniukai“ 

 

Jolanta Lukočienė Antradieniais 

14.40 – 15.25 
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Socialinių partnerių aplinkos 
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Netradicinės mokymosi aplinkos 

LSU studijų ir mokslo 

bazė 

Atvirų durų diena, sportiniai renginiai, dėstytojų vedami užsiėmimai 

Muziejai Sporto muziejus, poetės Salomėjos Nėries memorialinis muziejus, 

Balio Sruogos memorialinis muziejus, Maironio memorialinis 

muziejus, Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Kauno tremties ir 

rezistencijos muziejus, Kauno paveikslų galerija, Nacionalinis M.K. 

Čiurlionio dailės muziejus, Medicinos muziejus, Kauno Anatomijos 

muziejus 

Įmonės, įstaigos Kauno Hidroelektrinė, Apskrities Viešoji biblioteka 

Tėvų darbovietės Kauno klinikų kraujo centras, „Kauno Grūdai“, UAB „Kitron“, UAB 

„Festo“ 

Mokslo įstaigos VDU, KTU, LEI, Kauno kolegija, Kauno maisto pramonės ir prekybos 

mokymo centras, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, 

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla 

Teatrai, kino teatrai Kino teatras „Romuva“, Kauno valstybinė filharmonija, Kauno 

valstybinis muzikinis teatras, Kauno dramos teatras 
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Gimnazijos apranga 



Reikalingi dokumentai 

1. Gimimo liudijimo kopija; 

2. Sveikatos pažyma (forma 027-1/a); 

3. 2 foto nuotraukos; 

4. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma; 

5. Pažyma apie mokymosi pasiekimų įvertinimą; 

6. Standartizuotų testų profiliai. 

 

Dokumentus pristatyti per pirmąją birželio savaitę. 

 

 


