
  

 

 

 

 

 

Gerbiami būsimų I klasių mokinių Tėveliai, 

 
Birželio mėn.  9 d. 18.00 val. progimnazijoje vyks 

būsimų 
I klasių mokinių tėvų susirinkimas. 



 

 

 

 

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui mokyklai teikiami priėmimo dokumentai: 
 

1) Prašymas mokytis pagal pradinio ugdymo programą 

2) Vaiko gimimo liudijimo kopija 

3) Spec. ugdymosi poreikius (jeigu yra) įrodančių dokumentų kopijos 

4) Priešmokyklinio ugdymo kompetencijų aprašas (jį, pasibaigus ugdymo laikotarpiui, el. paštu 

atsiunčia priešmokyklinio ugdymo įstaiga) 

5) Prašymas dėl pailgintos dienos grupės ( jei ji reikalinga) 

6) Iki rugsėjo 15 d. teikiamos dantų ir žandikaulių būklės įvertinimo ir Mokinio sveikatos 

pažymos per Elektroninę sveikatos paslaugų sistemą (ESPBI IS); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pagilintas muzikos mokymas  

 
Mokiniai mokosi pagal bendrojo ugdymo 

programą 

Mokiniai dalyvauja popamokinėje  

muzikinėje veikloje 

 

Birželio mėn. mokykloje bus 

organizuojama mokinių muzikinių 

gebėjimų patikrinimas 

Mūsų siūlymai – Jūsų pasirinkimai 

Bendrojo ugdymo klasė 

 
Mokiniai mokosi pagal bendrojo ugdymo 

programą 



 

 

Mergaitėms: 
 

1) Sarafanas  

2) Palaidinukė/golfas arba Polo marškinėliai 

3) Mokyklos emblema 

 

 

 

Berniukams: 
 

1) Liemenė arba persagstomas megztinis 

2) palaidinė/golfas arba Polo marškinėliai 

3) Mokyklos emblema 

 

 

 

Uniformas galite užsisakyti adresu: 
Rumpiškės g. 2, Klaipėda  

 tel. 8-46 311970 

Elektroninis paštas: info@uniformos.lt 



Rekomenduojamas priemonių sąrašas I-ai klasei: 
 

Priemonių sąrašas kiekvienai dienai 
l. Kuprinė. 

2. Dėklas sąsiuviniams ir pratyboms (didesnis, 22x32 cm). 

3. Aplankalai sąsiuviniams ir knygoms (storesni). 

4. Pieštukinė. 

5.Du parkeriai atvira plunksna ir mėlynos spalvos rašalo kapsulės. 

(rekomenduojamas turėti 2 vienetus). 

6. HB paprastas pieštukas (keli vienetai). 

7. Trintukas, drožtukas. 

8. 2 liniuotės: viena 20-30 cm plastikinė ir viena trumpa, kuri telpa į 

pieštukinę. 

9. Sąsiuviniai lietuvių kalbai, matematikai (pirmai klasei). Sąsiuviniuose 

turi būti nubrėžtos vidinės ir išorinės paraštės. Pirkti po 5 vnt. 

10. Spalvotų pieštukų rinkinys. 

11. Flomasterių rinkinys. 

12. Pieštukiniai klijai. 

13. Žirklės (mokyklinės, bukais galais). 

 

Dailei ir darbeliams  
l. Teptukai (Nr. 5, 7, 10), indelis vandeniui. 

2. Akvarelė. 

3. Guašas. 

4. Klijai ,,Lipalas”. 

5. Flomasteriai. 

6. Vaškinės kreidutės.  

7. Plastilinas, lentelė plastilinui. 

8. Dvipusis spalvotas plonas popierius ir puskartonis (pirkti atskirus lapus, 

sudėti juos įmautes, prireikus papildyti). 

9. Piešimo sąsiuvinis ir akvarelinis sąsiuvinis (stori). 

 

Fizinio ugdymo ir šokio pamokai 
l. Sportinė apranga (ilgos sportinės kelnės, sportiniai šortai,  marškinėliai 

trumpomis rankovėmis, džemperis, lengva striukė). 

2. Neslystanti sportinė avalynė ir kojinaitės. 

3. Šokiams - juodas sijonėlis ir juodas triko mergaitėms, berniukams - 

juodos sportinės kelnės, balti marškinėliai (be užrašo). 

4. Šokių bateliai (češkutės) mergaitėms - baltos, berniukams – juodos. 

5. Atskiri medžiaginiai maišeliai sportinei ir šokio aprangai. 

 

 

IKI SUSITIKIMO RUDENĮ.. 


