
 

 

 

Kauno Gedimino 
sporto ir sveikatinimo gimnazija 

 kviečia į 1-ąją klasę! 
 

Būsimų pirmokų mokytoja – Dalia 

Karvelienė, turi 24 metų pedagoginio darbo stažą 

bei pradinio ugdymo mokytojos metodininkės 

kvalifikaciją. 

 

Birželio 6-8 dienomis gimnazijoje vyks  

mažųjų mokinukų pamokėlės. 
 

 Reikalingi dokumentai:  
 Prašymas (pildomas gimnazijoje).  

 Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko 

sveikatą (su odontologo išvadomis).  

 Vaiko nuotraukos 25x30 mm (3vnt.).  

 Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaravimą.  

 

Prašymai ir dokumentai priimami nuo 2017 m. 

vasario 20 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. 

7 kabinete arba gimnazijos raštinėje.  

 

Į visus Jums kilusius klausimus gali atsakyti 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa 

Puniškienė (867950525), 1 klasės mokytoja metodininkė 

Dalia Karvelienė (869915162). 

 

 

 
 

 

 
 

 

Adresas: Aukštaičių g. 78, LT-50284 Kaunas 

Tel.: (8–37) 425564 
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Gimnazijoje...  
 

Mokiniai gali lankyti  neformaliojo švietimo 

būrelius: gatvės šokius, karate, šachmatus, 

kvadrato ir judriųjų žaidimų, aerobikos, futbolo, 

baleto, golfo, jaunučių choro, dailės studijos, 

dizaino, robotikos būrelius. 

 

Mokiniams sudaromos sąlygos išmokti:  

1-2 klasėse čiuožti.  

3-4 klasėse plaukti.  

 

Pirmadieniais – ketvirtadieniais iki 16 val. 

veikia nemokama pailgintos dienos grupė.  
 

Mokiniai gali realizuoti savo pomėgius 

neformalaus švietimo užsiėmimuose, dalyvauti 

įvairiapusėje projektinėje veikloje, sudaromos 

sąlygos laisvai rinktis dorinio ugdymo dalykus: 

etiką arba tikybą. 

 

Gimnazijoje teikiama specialiojo pedagogo, 

logopedo, socialinio pedagogo, psichologo 

pagalba.  
 

Kūno kultūros pamokos vyksta sporto salėje, 

aikštyne, Ąžuolyno parke. Organizuojamos išvykos 

į teatrus, muziejus, lankytinas Lietuvos vietas, 

dalyvaujant edukacinėse programose.  

 

Mokinių pažangai ir pasiekimams fiksuoti 

gimnazijoje naudojamas elektroninis dienynas. 

 

Gimnazijoje yra biblioteka ir skaitykla, iš 

kurios vaikai gali paimti mėgstamų knygelių, taip 

pat galimybė skaityti jas čia pat, bibliotekoje. 

 
Mokinių saugumui gimnazijoje įrengtos vaizdo 

kameros. 
 

Gimnazijoje privaloma uniforma – švarkelis.  
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