
 

 

„AUŠRA“ – VILTIES, JAUNYSTĖS, GALIMYBIŲ IR NORŲ IŠSIPILDYMO OAZĖ. 

SU AUŠRA PRASIDEDA MŪSŲ DIENA – NERIMASTINGA, KUPINA VILČIŲ, SVAJONIŲ... 

            „Aušros“ gimnazija laukia Tavęs, būsimas gimnaziste.  

Ateik ir įsitikink, kad čia esi laukiamas! 
 

            Priėmimas į Vilkaviškio „Aušros“ gimnaziją vykdomas vadovaujantis TVARKOS APRAŠU, su kuriuo 

išsamiau galite susipažinti gimnazijos interneto svetainėje www.vilkaviskioausra.eu  

Kviečiame atvykti nuo 2017 m. balandžio 3 d., į gimnazijos raštinę (101 kab., I aukšt.)  parašyti prašymą ir 

pasirašyti Mokymosi sutartį.  

Gimnazijos raštinės darbo laikas: I-IV 8.00-16.00; V  8.00-15.00.  

Atvykdami į gimnaziją būtinai atsineškite asmens dokumentą, taip pat reikės pateikti ir kt. reikalingus 

dokumentus: 

PRIĖMIMAS Į I GIMNAZIJOS KLASĘ 

Reikalingi dokumentai: 

  - prašymas; 

  - mokinio asmens dokumento kopija (gimimo liudijimas; asmens tapatybės kortelė, pasas);  

  - pažyma apie II trimestro arba I pusmečio mokymosi rezultatus ; 

  - pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies (8 klasės baigimo) pažymėjimas (pateikti iki birželio 16 d). 

Atsižvelgdami į tai, kad  norinčių mokytis gimnazijoje gali būti daugiau, nei yra laisvų vietų, ir vadovaudamiesi 

priėmimo į gimnaziją aprašo  10. ir 10.1. punktais (10. Jei yra daugiau prašymų, nei gali priimti gimnazija, pirmiausia priimami: 

10.1. mokiniai, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus;) mokinių priėmimo į gimnaziją komisija prašo papildomai pateikti 

informaciją apie II trimestro arba I pusmečio mokymosi rezultatus  (pažymą iš mokyklos, kurioje šiuo metu 

mokosi mokinys arba pasiekimų suvestinės kopiją iš el. dienyno su klasės auklėtojo parašu). 
 
 

PRIĖMIMAS Į II GIMNAZIJOS KLASĘ 

Reikalingi dokumentai: 

- vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas; 

  - asmens dokumento kopija (mokinio); 

  - pažyma apie II trimestro arba I pusmečio mokymosi rezultatus (pasiekimų suvestinės kopija,  kt.); 

  -  9 klasės baigimo pažymėjimas (pateikti iki birželio 16 d.) 

 

PRIĖMIMAS Į III GIMNAZIJOS KLASĘ 

Reikalingi dokumentai: 

- mokinio, kuris turi 16 metų, arba vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas; 

- asmens dokumento kopija (mokinio); 

- pateikiant prašymą mokslo metams nepasibaigus, pažyma apie II trimestro arba I pusmečio mokymosi rezultatus 

(gali būti pažyma iš tos mokyklos, kurioje mokinys mokosi arba  iš el. dienyno pasiekimų suvestinės kopija,  kt.); 

- individualus ugdymosi planas (suderintas su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Bartkuviene); 

-  Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas (pateikti iki birželio 12 d.) 

 

 

 

 

 

 

http://www.vilkaviskioausra.eu/


 
 

 

 

PRIĖMIMAS Į IV GIMNAZIJOS KLASĘ 

Reikalingi dokumentai: 

- mokinio arba vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas; 

- asmens dokumento kopija (mokinio); 

- 11 klasės baigimo pažymėjimas (pateikti  iki birželio 16 d.); 

- individualus ugdymosi planas (suderintas su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Bartkuviene); 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO GRAFIKAS 

1. Pirminė mokinių, pateikusių mokytis prašymus, dokumentų analizė iki 2017 m. birželio 16 d. 

2. Klasių komplektų projektų sudarymas iki 2017 m. birželio 19 d. 

3. Mokinių, priimtų į gimnazijos I-IV klases, sąrašų (I-II klasių ir III klasių komplektų projektų) skelbimas iki  

2017 m. rugpjūčio 25 d. bus paskelbtas gimnazijos svetainėje www.vilkaviskioausra.eu 

 

2017 M. BIRŽELIO 8 D.,  NUO 10.00 IKI 16.00 VAL.,  

VYKS NAUJŲ UNIFORMŲ UŽSAKYMAS 

    NAUJOVĖ: Norėdami išvengti eilių prie naujų uniformų užsakymų (matavimų), bus sudaromas grafikas, 

kuriame registruosime mokinius tam tikram laikui, pagal Jūsų pageidavimą.  
 

                                TELEFONAI  PASITEIRAUTI 

Gimnazijos direktorius      8 342 20950 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui 8 342 20949 

Raštinė 8 342 20951 
 

Gerb. Tėveliai, 

Patikėję savo vaikų ugdymą Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijai, tapsite visateisiais gimnazijos 

bendruomenės nariais. Kad galėtume darniai ir sklandžiai bendradarbiauti, domėkitės mūsų gimnazijos veikla,  

lankykitės tėvų susirinkimuose, dalyvaukite visuose gimnazijos organizuojamuose renginiuose, sekite įvykius 

internetinėje gimnazijos svetainėje : www.vilkaviskioausra.eu 

Jeigu Jūs ar Jūsų šeimos nariai dar nepervedėte 1-2 proc. pajamų mokesčio, asociacija „Aušriečiai“ 

prašytų paremti mūsų gimnaziją, nes Jums  tai nieko nekainuoja (niekam nepervedus 1-2 proc. mokesčių, šios 

lėšos bus  gražinamos į valstybės biudžetą). 

Už Jūsų pervestus 1-2 proc. mūsų gimnazija galėtų vykdyti įvairius renginius (respublikos ir rajono 

mastu), gerinti mokinių  mokymosi sąlygas gimnazijoje,  reikalui esant, sunkiai besiverčiančiai šeimai, kurio 

vaikas mokosi mūsų gimnazijoje,  suteikti nors minimalią paramą mokyklinėms prekėms įsigyti ir pan. 

 

Asociacija „Aušriečiai 

Įmonės kodas 1420576 

Adresas: Žalumynų g. 66, Vilkaviškis 

A/s  LT 484010040100059965 

Bankas:  DnB Vilkaviškio skyrius 

Banko kodas 40100 

 
 

AČIŪ UŽ SUPRATINGUMĄ! 

 

                               Gimnazijos administracija 

 

http://www.vilkaviskioausra.eu/

