
Mieli būsimųjų pirmokų tėveliai, 

 

Saugi, jauki, šiuolaikiška, vienintelė 

mieste pradinė mokykla laukia 

būsimųjų pirmokų  

2018 - 2019 mokslo metais. 

 

Prašymai priimami  

nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.  

Palangos miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriuje, 

Vytauto g. 112, tel. 8 (460) 48 721 

 

 

 

 

Palangos pradinė mokykla 

Virbališkės takas 4, 00127 Palanga 

Tel. 8 (460) 54 302, 8 (610) 69 099 

El.p.: palangospradine@gmail.com 

www.palangospradine.lt 

MOKYTIS GALI IR TURI BŪTI 

SMAGU! 

 
 

 
 

Būsimųjų pirmokų Vasaros mokyklėlė 

ir tėvelių susirinkimas planuojami 

birželio I-ą savaitę 

 nuo 9.00 iki 11.00 val. 

„Mūsų mokykloje visi vaikai 

laukiami“ 

 

Čia mano draugai, 

Čia knygos ir juokas. 

Sveika, mokykla, 

Aš - tavo pirmokas! 

 

 

ATMINTINĖ 

BŪSIMIESIEMS 

PIRMOKAMS IR JŲ 

TĖVELIAMS 

 

 

2018 

Palanga 

mailto:palangospradine@gmail.com
http://www.palangospradine.lt/


PRADINĖJE MOKYKLOJE DIRBA 

 

MOKYTOJAI 

• 1 „Lašelių” kl. – Aisedora Beniušienė 

• 1 „Šilo” kl. – Giedrė Radžiuvienė 

•  kiti pradinio ugdymo mokytojai 

• dalykų mokytojai  (anglų k., muzikos, 

šokio, dorinio ugdymo) 

 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI 

padeda mokiniams, turintiems elgesio, 

mokymosi sunkumų: 

• Logopedas 

• Specialusis pedagogas 

• Psichologas 

• Socialinis pedagogas 

• Mokytojo padėjėjai 

 

ADMINISTRACIJA IR  

APTARNAUJANTIS PERSONALAS 

paslaugūs ir geranoriški visiems  

 

VALGYKLOJE ORGANIZUOJAMAS 

  

 • nemokamas maitinimas socialiai 

remiamiems mokiniams 

• mokamas maitinimas mokiniams, 

personalui 

• mokiniai dalyvauja ES programose „Pienas 

vaikams”, „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokykloje” 

 

 

 

I KLASĖJE DĖSTOMI DALYKAI 

• Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 

• Lietuvių kalba  

• Matematika 

• Pasaulio pažinimas 

• Dailė ir technologijos 

• Muzika 

• Kūno kultūra ir šokis 

 

Pamokos  trukmė I klasėje  - 35 min. 

 

PO PAMOKŲ GALIMA PASIRINKTI 

 

• lankyti sporto, šaškių-šachmatų, 

etnokultūros būrelius, dailės, dramos, šokių, 

dainavimo, anglų kalbos studijas 

• naudotis biblioteka, šiuolaikinėmis 

technologijomis 

• lankyti pailgintos dienos grupes “Banga”, 

“Kleveliai” (nuo 12.00 val.  iki 17.15 val.) 

• dalyvauti teatro, spektaklių kūrime 

• žaisti mokyklos laisvalaikio erdvėse, vaikų 

lauko žaidimų aikštelėje 

• kurti, išreikšti save projektinėje, 

prevencinėje ir kitoje nepamokinėje veikloje 

 

 

 

 

VAIKŲ MINTYS APIE MOKYKLĄ 

 

„Mokykla – tai mano antrieji namai, 

kuriuose gyvenu penkias dienas per savaitę. 

Pamenu, kai buvau pirmokas, nemokėjau nei 

skaičiuoti, nei rašyti, o dabar taip paprasta, 

kaip atsiversti knygą. Mokykla mane daug 

ko išmokė (Jokūbas). 

„Man mokykla yra mokslo pasaulis...“ 

(Luka). 

 „Mokykla – draugai, gyvenimas, mokslas ir 

ateitis. Be jos negalėčiau (Vykintas). 

 „Mokykla man reiškia mokymąsi ir 

džiaugsmą su kitais naujais draugais 

(Adomas).  

Kiekvieną rytą įeinu į savo klasę, o ten 

manęs laukia klasiokai ir mokytoja. Ji 

linksmai nusišypso ir taria: 

- Labas rytas! 

O tuomet pasidaro taip jauku!.. (Adrija). 

 „...Čia yra visokios įdomios veiklos... 

Galėčiau pasilikti iki pat vakaro, nes čia 

nuostabu... Čia išsipildė mano svajonės...“ 

(Roberta). 

„Pradinę mokyklą myliu taip kaip savo 

mamą, tėtį, sesę ir kitus artimuosius. 

Mokykla man yra antrieji namai, o mokytoja 

–  antroji mama (Lukrecija). 


