
Kovo 13 dieną 18.30 val. aktų salėje vyks atvirų 

durų vakaras būsimų I klasių mokinių tėveliams! 

Į I gimnazijos klasę priimami Pilaitės seniūnijoje esančiose 

mokyklose aštuntą klasę baigę pažangūs mokiniai. Esant lais-

vų vietų, į I-IV gimnazijos klases priimami kitų miesto 

mokyklų gerai ir labai gerai besimokantys mokiniai. 

KODĖL VERTA RINKTIS MŪSŲ GIMNAZIJĄ? 

 Demokratiškas gimnazijos valdymas. 

 Geras gimnazijos mikroklimatas, geri 

bendruomenės narių santykiai kuria saugią, ug-

dymui(si) palankią atmosferą. Mokinių teigimu, 

jie gimnazijoje jaučiasi saugūs.  

 Ugdymo dalykai mokomi ne ,,akademiškai”, o 

siejant su gyvenimiška patirtimi bei praktiniais 

įgūdžiais. 

 Mokytojai sukuria galimybes mokytis visiems 

mokiniams, pripažįsta ir priima kiekvieno as-

mens išskirtinumą. 

 I-II gimnazijos klasėse  sudaroma  galimybė  

išmėginti save, apsispręsti, kaip toliau mokytis 

pagal vidurinio ugdymo programą. I gimnazijos 

klasės  bus komplektuojamos atsižvelgiant į 

polinkius ir poreikius. Siūlomos kelios ugdymo 

kryptys: humanitarinė — socialinė, ekologinė, 

menų ir  sportinė. 

 Gimnazijoje dirba kvalifikuoti, daug unikalių 

idėjų turintys, nuolat besimokantys bei atviri 

pokyčiams mokytojai.  

 Mokiniai visuomet konsultuojami karjeros klau-

simais. 

 Įdomi sportinė, meninė veikla, daug galimybių 

išvykti pagal tarptautinius projektus į užsienio 

šalis.  

PRIĖMIMO TVARKA 

 Prašymai mokytis gimnazijoje priimami nuo 

2014 m. kovo 3 d. darbo dienomis (8.00 - 16.00) 

gimnazijos raštinėje (I aukštas, 101 kabinetas). 

Mokinys ateina į gimnaziją kartu su tėvais ir iki 

birželio 10 dienos pateikia šiuos dokumentus: 

1. Prašymą gimnazijos direktoriui;  

 Stojantieji į pirmą gimnazijos klasę prašyme 

nurodo, kokios krypties (humanitarinio - so-

cialinio, ekologinio, meninio, sportinio) ug-

dymo klasėje pageidauja mokytis;  

 Pasirinkusieji meninio ugdymo kryptį birželio 

3 dieną nuo 15 iki 17 valandos atvyksta į 204 

kabinetą peržiūrai (prašome iš anksto regis-

truotis el.paštu cekrita@gmail.com); 

2. Asmens dokumento kopiją (gimimo liudijimo 

arba paso); 

3. Metinių pažymių suvestinę (baigimo 

pažymėjimą); 

4. Dvi fotonuotraukas (2,3x3 ir 3x4); 

5. Sveikatos raidos istoriją. Sveikatos 

pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a—pristatyti iki 

rugsėjo 15 d.). 

NUMATOMI PIRMŲ GIMNAZI-

JOS KLASIŲ AUKLĖTOJAI: 

 

 Jūratė Norkūnienė  

(anglų kalbos mokytoja metodininkė), 

 Laima Pranskūnaitė  

(tikybos mokytoja metodininkė),  

 Alma Paliulienė  

(fizikos mokytoja metodininkė),  

 Jolita Kniškienė  

(chemijos mokytoja metodininkė),  

 Rasa Juodviršienė  

(ekonomikos vyr. mokytoja). 

Tikimės, kad visi 

mokslo metai 

Pilaitės gimnazijoje  

Jums bus puikūs, 

prasmingi, o mūsų 

ugdymo įstaiga 

taps antraisiais 

namais. 

Mokinių  priėmimo  tvarka  skelbiama  gimnazijos  interneto  svetainėje: www.pilaitesgimnazija.lt 


