
 
 
 
Mokymosi pradžia – didelių pasikeitimų metas ir 
sunkus išbandymas pačiam vaikui ir visai jūsų 
šeimai. Todėl pasirenkime ir sėkmėms ir nesėkmėms. Ir 
žinokime, kad viską mes įveiksime kartu. 

 
 
 

 

Būsimosios 1-okų mokytojos: 
 

 
„Vaikai – tai gyvi laiškai siunčiami į ateitį ...“  
Mokytoja metodininkė Gražina Žalgevičienė 

 

 
„Mokymasis nėra „indo pripildymas“, tai ugnies 

įžiebimas“ (V.B. Jeitsas) 
Vyr. mokytoja  Daiva Kazėnienė 

 
„Jei kultūros nėra širdyje – tai niekur  

daugiau jos ir nerasi“ 
Muzikos ir šokio mokytoja metodininkė 

Žaneta Malinauskienė 
 

 

 
„Žmogus – gelmė, o širdis jo – bedugnė“ (Ps 64, 7) 

Dorinio ugdymo (tikyba) vyr. mokytoja  
Albina Valickaitė  

    
Mokykloje vaikai gali gauti specialistų  pagalbą: 

- specialioji pedagogė – Greta Žiaunienė; 
- socialinė pedagogė – Regina Kavoliūnaitė; 
- logopedė – Giedrė Urbonienė; 
- psichologė – Gitana Daugirdienė. 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

PRIĖMIMAS Į PIRMĄSIAS KLASES 
 
Į pirmąsias klases vaikai priimami centralizuotai 
švietimo skyriuje ( Laisvės a. 23, 102 kab. (įėjimas nuo 
Laisvės a. pusės, buvusi technikinė biblioteka)) nuo 
sausio 7 d. iki vasario 28 d. (I etapas) teikiamas 
pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklai priskirtoje 
aptarnavimo teritorijoje.  
 
  Tėvai (globėjai) turi pateikti: 
1. nustatytos formos prašymo popierinį ar elektroninį 
variantą; 
2. vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją; 
3. 2 fotonuotraukas  (pateikiama į mokyklą iki rugsėjo 1 d.); 
4. atskirais atvejais gali būti pateikti kiti dokumentai 

(pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma   dėl  specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo). 

 
Būsimų pirmųjų pamokėlių laikas: 

birželio 10, 11, 12 d. 18.00 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mokykloje 1-4 kl. mokiniams organizuojami  

*nemokami neformaliojo švietimo užsiėmimai:  
• Sportiniai žaidimai; 

• Dailė - keramika;  

• Etnokultūra; 

• Teatras; 

• Anglų kalba; 

• Choras „Dainorėliai“; 

• Rankdarbių dirbtuvės. 

*mokami neformaliojo švietimo užsiėmimai: 

 Muzikos mokyklos filialas (galimybė mokytis: 

smuiko, gitaros, klarneto, lumzdelio bei kanklių 

specialybių); 

 Pramoginiai šokiai; 

 Krepšinis. 

Mokymosi pagalbai skirtos lietuvių kalbos modulio 

„Skaitymo įgūdžių gerinimas“ ir „Pagalbos centro“ 

valandos.  
 

 
Mokykloje iki 16.00 val. veikia visos dienos mokykla,  

iki 17.15 val. veikia pailgintos  darbo dienos grupė.  

Čia  vaikai  turiningai  leidžia laisvalaikį, paruošia  

pamokas  ir saugiai laukia savo tėvelių.  
 

Tikimės, kad JUMS patiks mokytis 

Rožyno progimnazijoje! 

 
Mokykla siūlo:  

 Draugiškus, profesionalius  mokytojus, 
pasirengusius Jums padėti; 

 Įvairią ir įdomią popamokinę veiklą; 

 Galimybę skaniai, pigiai  ir sveikai pavalgyti 
mokyklos valgykloje gaminamo šilto maisto; 

 Programą „Pienas vaikams“; 

 Programą „Vaisiai ir daržovės vaikams“; 

 Naujų žinių įtvirtinimui „Pagalbos centrą“; 

 Įvairius mokyklos, miesto, šalies ir 
tarptautinius projektus; 

 Profesinio informavimo ir karjeros 
planavimo pagalbą; 

 Kompiuterinėmis priemonėmis aprūpintus 
mokomuosius kabinetus bei planšetinius 
kompiuterius bet kuriai pamokai; 

 Mokiniams  ir jų tėveliams  skirtą vidaus bei 
lauko sporto bazę; 

 Naujai įrengtas poilsio ir žaidimų erdves; 

 Bendrą mokyklos ir  mikrorajono 
bendruomenės biblioteką – skaityklą; 

 Mokinių patogumui - daiktų saugojimo 
spinteles. 

                
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

           Iki susitikimo mūsų mokykloje 

 
 

 

 

    
Laukiame Jūsų atvykstant!  

Rožių 20, Panevėžys 
 

Telefonai: Raštinė 8-640-19080;  
Direktorė 8-606-66105;  

Pradinio ugdymo skyriaus vedėja tel. 8-640-19057 
Daugiau apie mokyklą informacijos rasite: 

www.rozyno.panevezys.lm.lt  
 

 
Rožyno progimnazija kviečia susitikti....  

 

 
 

Gruodžio 17 d. 10 val. (aktų salėje) 
Edukacinėje veikloje „Kalėdinės dirbtuvėlės“ 

 
Gruodžio 20 d. 18 val. progimnazijos  

bendruomenės šventė  
„Kalėdinis padėkos vakaras“ 

http://www.rozyno.panevezys.lm.lt/

