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Būsimųjų pirmokų tėvams kyla 
daugybė klausimų: kaip padėti 
vaikui pasiruošti mokyklai, ką 

reikia įsigyti, ką svarbaus reikia 
žinoti? Suprantame Jūsų džiugų 

nerimą ir kviečiame susipažinti su 
svarbiausia informacija. 

Kaip Jūs galite padėti 
būsimam pirmokui?

Pozityviai nuteikite mokyklai.  

Supažindinkite su keliu į mokyklą.

Skatinkite vaiko 

savarankiškumą, mokykite planuoti. 

Mokykite vaiką išklausyti kitus ir nebijoti 

pasisakyti. 

Mokyklines prekes pirkite kartu su vaiku 

ir apie tai kalbėkitės.

Nepirkite visų priemonių iš karto. 

Aptarkite pasikeisiantį dienos režimą. 

Skatinkite vaiką kalbėtis apie mokyklą. 

Aktyviai bendradarbiaukite

su mokytojais, domėkitės vaiku (pagirkite 

 už pastangas, stebėkite, bendraukite).  

PIRMOKO TĖVAMS Džiaugiamės, 
kad pasirinkote Velžio gimnaziją - 

 mokyklą-lyderę. 
Čia:

dirba tik aukščiausią kvalifikaciją turintys 

pedagogai ir pagalbos  specialistai;

plati neformalaus švietimo pasiūla;

Jūsų patogumui organizuojamos pailgintos 

dienos grupės veiklos;

vedamos socialinių-emocinių-finansinių
įgūdžių pamokėlės; 

organizuojamos Netradicinio ugdymo 

dienos, išvykos, pažintinė veikla;

nuo 2 klasės kūno kultūros pamokų metu 

vaikai mokomi plaukti .

KONTAKTAI: 
Žemdirbių g. 15, Velžio k., 

LT-38127 Panevėžio r. 
Telefonas  (8 45)  595 324 

rastine@velzio.panevezys.lm.lt 
Direktoriaus pavaduotoja 
pradiniam ugdymui Vaida 

Šiaučiūnė 
Telefonas +370 676 26614 
v.siauciune@gmail.com 

Velžio gimnazijos profesionalių 
pedagogų ir mokymosi 

pagalbos specialistų komanda 
visada pasiruošusi Jums padėti! 



Logopedė Rima Juškienė-Bartkė:  
- atlieka mokinių tarties, žodyno, kalbos   
gramatinės sandaros, rišliosios kalbos tyrimą; 
- numato kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis; 
- organizuoja ir veda individualias ir grupines  
 pratybas tarties, rašymo bei skaitymo sutrikimus  
 turintiems mokiniams;   
- konsultuoja tėvus ir pedagogus, dirbančius su  
 mokiniais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 
bei kitų specialiųjų ugdymosi poreikių.  
Kur kreiptis?  
 3-14 kab. , tel. 8 608 28017                 
SVARBU: 
Gegužės – birželio mėnesiais (iki pamokėlių) 
Velžio gimnazijoje vyksta pokalbiai su mokiniais, 
kurių metu vertinama visų būsimųjų 
pirmokų kalbos raida:  tartis,  žodynas, kalbos 
rišlumas,  gramatinė kalbos sandara, girdimasis 
suvokimas, regimasis suvokimas.  
Pokalbiams reikia registruotis gimnazijos raštinėje 
arba tel.: 59 53 24    

Specialioji pedagogė Edita Kalkytė: 
- teikia  specialiąją pedagoginę pagalbą 
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 
poreikių, kuriuos nustato pedagoginė psichologinė
tarnyba; 
- padeda specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokiniams  įsisavinti ugdymo turinį lietuvių kalbos 
ir matematikos pamokų metu (specialiojo 
pedagogo kabinete arba klasėje su visais 
mokiniais); 
- organizuoja pogrupines/grupines pratybas po 
pamokų, kurių metu lavinamos mokinių 
sutrikusios funkcijos.  
Kur kreiptis? 
3-3 kab., el. p.: edita.kalkyte@gmail.com 

Psichologas Tomas Plesnevičius: 
konsultuoja tėvus, kurie nori: 
- patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko 
auklėjimo įgūdžius; 
- sužinoti vaiko adaptacijos sunkumų priežastis 
ir šalinti jas (baimės, nemokėjimas bendrauti, 
pyktis, konfliktiniai santykiai); 
- psichologiškai įvertinti mokymosi sunkumus; 
- padėti vaikui įveikti krizę (netektį, skyrybas); 
- sužinoti apie vaiko raidos ypatumus ir kitų 
psichologinių problemų sprendimo būdus. 
Kur kreiptis? 
1-29 kab., el. p.: tplesnevicius@gmail.com 
SVARBU: 
Pirmosios konsultacijos metu dalyvauja tik 
tėvai, sudaromas veiksmų planas. Tėvai 
pasirašo sutikimą dėl tolimesnio konsultavimo. 
Priklausomai nuo problemos toliau 
konsultuojami tėvai arba/ ir mokinys. 

Sveikatos priežiūros specialistė Ingrida 
Aleknienė informuoja: 
tuščia kuprinė neturėtų sverti daugiau kaip 700 
g, o optimalus pilnos kuprinės svoris turėtų 
sudaryti 10 -15 proc. moksleivio kūno masės. 
Kuprinės diržai turėtų būti platūs, reguliuojami, 
paminkštinti. Kuprinę reikia nešioti užsidėjus 
diržus ant abiejų pečių. Nešamos kuprinės 
apačia neturi būti žemiau mokinio juosmens. 
Ieškokite kuprinės, kurios nugarėlė pakietinta 
su paminkštinimais iš orui laidžios medžiagos 
ir kurios viduje yra keli skyriai. Patogu, kai 
kuprinės turi integruotus atšvaitus. Renkantis 
penalus būkite atidūs: rinkitės lengvos 
medžiagos penalus, į kuriuos sutilps 
būtiniausios kanceliarinės prekės. 
Kur kreiptis? 
tel. 8 685 00306, el. p.: 
ingridalekniene@gmail.com 
SVARBU: 
Vaiko sveikatos pažymėjimą tėvai mokyklai turi 
pateikti iki rugsėjo 1 d. 
  

Mokyklos socialinė pedagogė Elena 
Kvietinskienė:  
- teikia mokiniui ir mokinių tėvams reikalingą 
socialinę ir psichologinę pagalbą. 
Kur kreiptis? 
2-34 kab., el. p.: kvietinskienė@gmail.com 
arba manoproblema@gmail.com 
SVARBU:  
Norėdami, kad vaikas gautų nemokamą 
maitinimą nuo rugsėjo 2 d., tėveliai nuo 
liepos 1 d. turi kreiptis  į savo deklaruotos 
gyvenamosios vietos seniūniją ir ten pateikti 
 dokumentus, įrodančius teisę gauti socialinę 
paramą. 

AKTUALU:
Priėmimui reikalingi dokumentai: 
1. Prašymas dėl priėmimo į 1 mokyklos klasę 
2. Anketa apie mokinį  
2. Brandumą mokyklai 
patvirtinanti rekomendacija, išduota ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos (ne vėliau kaip iki birželio 1 d.) 
3. Vaiko gimimo liudijimo originalas/kopija 
4. Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo 
pažyma (ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d.) 
5. Vaiko dokumentinė nuotrauka (3x4) 
6. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą 

Mokiniai į gimnaziją vežami šiais maršrutais:  
- gimnazijos autobusu iš: Liūdynės, Miežiškių, 
Nevėžio, Raguvėlės. 
- specialiaisiais reisais iš: Dembavos-Vyčių, 
Šilagalio-Pažagienių-Staniūnų ir Katinų. 
-mokiniai gyvenantys Panevėžio mieste ar 
 Kabeliuose, Sodeliškiuose, Preidžiuose, 
Kairiuose, Maženiuose, į gimnaziją vežami 
maršrutiniais autobusais arba pačių tėvų. 

Gimazijos uniformą siuva  ir parduoda 
siuvykla UAB „Mano Vita“ (Klaipėdos g. 36, 
Panevėžys) Detalesnė informacija apie uniformų
užsakymą skelbiama gimnazijos svetainėje 
skyriuje „Tėvams" nuo gegužės 2d.     


