
 

Adresas 
 

Vilkaviškis „Aušros“ gimnazija 

Vienybės g. 52, 

LT-70161 Vilkaviškis 

 

Raštinė  
 

Tel. nr. 8 342 20951;  8 618 29030 

 

El. paštas 
 

ausros.rastine@vilkaviskis.lt 

 

Prašymų priėmimo laikas 
 

Pirmadienį – ketvirtadienį  
 

8.00 – 16.00 val.  
 

Penktadienį   
 

8.00 – 15.00 val. 

 

Internetinės svetainės adresas 

 www.vilkaviskioausra.eu 

KONTAKTAI 

 

Po pamokų  

gimnazijo je p lanuojami  

neformalio jo šviet imo  

užsiėmimai  

Mokslo kryptis: 

Jaunieji tyrėjai (biologai); 

Eksperimentinė fizika; 

Debatų klubas (anglų kalba); 

Jaunasis verslininkas; 

Programavimo pradmenys; 

Mokėsi anglų kalbą-žinosi kelią; 

Technologinė kūryba; 

Gimnazijos laikraščio „Žibintas“ leidyba; 

Esportas mokykloje; 

„B“ kategorijos vairuotojų rengimas. 
 

Meno kryptis: 

Dainavimo studija; 

„Kūrybos sūkuryje" (dailės studija); 

Gaminių dizaino studija; 

Merginų šokių kolektyvas „NORIJA"; 

Orkestras. 
 

Sporto kryptis: 

Tinklinis merginoms; 

Tinklinis vaikinams; 

HIIT treniruotės (Intervalinės treniruotės); 

Krepšinis. 



                           Vizija 

   Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija 2023 metais 

– pažangi mokykla, tenkinanti kiekvieno moki-

nio poreikius, sudaranti galimybes darbuoto-

jams save realizuoti ir tobulėti.   

                                                  Vertybės 

      Pagarba ir atsakomybė: 

  garbingas, sąžiningas ir kultūringas el-

gesys; 

  socialinė atsakomybė – gebėjimas išk-

lausyti kitą žmogų, pagarba visuomenei ir 

gamtai;   

  pasitikėjimu paremtas bendravimas.   
 

Išsilavinimas ir tobulėjimas: 

geriausi asmeniniai pasiekimai pagal ge-

bėjimus;  

  formuojant  praktinius įgūdžiu, geresnis 

savęs ir pasaulio pažinimas;   

     gyvenimas nuolatinėje kaitoje, gebant 

tinkamai atsakyti į savo ir aplinkos iššūkius; 

 bendravimas su gimnazijos alumni, žy-

miais žmonėmis, savo veikla įkvepiančius gim-

nazistus aukštiems siekiams.   
 

Kūrybiškumas: 
 

 gebėjimas spręsti problemas; 

 aktyvus idėjų siūlymas ir jų įgyvendini-

mas drauge su kitais;  

 kūrybinių galių puoselėjimas. 

   Mokinių priėmimui į gimnaziją  

reikalingi dokumentai 
 

   •   nustatytos formos prašymas; 
 

   • mokinio asmens tapatybę patvirtinantis do-

kumentas;  
 

   • įgyto išsilavinimo pažymėjimas (originalas)

(pateikti iki birželio 30 d). 
  

 Informaciją apie mokinių priėmimą planuo-

jama skelbti liepos 7 d. gimnazijos internetinė-

je svetainėje.  
 

    Priėmimas į laisvas vietas – rugpjūčio 26 d. 

 
 

                              SVARBU 
 

    Prašytume pateikti: 

 neįgalumo pažymą, jeigu mokinys turi nega-

lią; 
 

 Švietimo pagalbos tarnybos pažymą, jei mo-

kinys turi nustatytų specialiųjų poreikių; 
 

 Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo skyriaus 

arba teismo dokumentą, jeigu esate teisėti vaiko 

atstovai (rūpintojai, įtėviai). 

  

    Mokymo sutarčių pasirašymas vyks  

nuo liepos 7 d. iki liepos 30 d., 104 kabinete.  

   Pasirašant sutartį dalyvauja mokinys, jo tė-

vai (teisėti vaiko atstovai). 

Moky mo sutart į  pas irašys ime   

2021m. liepos ...... d.  .......... val. 

 

          

Pirmoko diena gimnazijoje 
 
 

    Planuojama rugpjūčio 27 d. nuo 9.00 iki 

12.00 val.       

    Kviesime mokinius susitikti su klasės vado-

vais, Mokinių parlamento atstovais, artimiau 

susipažinsite su mokykla, bus išduodami vado-

vėliai. 

 

Mokyklinės uniformos užsakymas  

vyks gimnazijoje 
 

2021 m. birželio 29 d. 

nuo 10.00 iki 15.00 val. 

 Priėmimas į Vilkaviškio „Aušros“ gimnaziją 

vykdomas vadovaujantis MOKINIŲ PRIĖMIMO 

Į VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJĄ 

TVARKOS APRAŠU, su kuriuo išsamiau galite 

susipažinti gimnazijos internetinėje svetainėje 

www.vilkaviskioausra.eu/tevams/  

 

Mokyklinės spintelės nuoma  
 

informaciją rasite  

   https://www.cikuraku.lt  

http://www.vilkaviskioausra.eu

