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Mokiniai 2021- 2022 m. m. 

 

Iš viso mokinių– 737 

Klasių komplektų-24 

(po 6 kiekvienoje klasių grupėje) 

 

  Mokinių vidurkis klasėje 

30, 7  



• 2022 m. į I gimnazijos klases bus 
priimta                                        
180 mokinių (6 paralelės klasės) 



Vertybės 

• Mokymasis 

• Atsakingumas 

• Kūrybiškumas 

• Bendruomeniškumas 

• Patriotizmo bei kultūrų įvairovės 
puoselėjimas 



Mokinių nuomonė 

• Rinkosi mūsų gimnaziją, nes: 

 

• Rinkosi mūsų gimnaziją, nes: 

 



Iš komentarų apie gimnaziją 

dažniausiai minima: 

 
• Mokytojai stipresni, geri, draugiški;  

• Įdomu mokytis, patinka pamokos; 

• Gera atmosfera, gera būti mokykloje, draugiška, saugi 
aplinka; 

• Aukštesnis bendravimo lygis, geri, linksmi, draugiški 
klasiokai; 

• Nėra patyčių, tolerantiški žmonės;  

• Geras maistas, galima išeiti per pertraukas; 

• Patogi vieta, arti namų; 

 



Iš nemalonių dalykų, kuriuos patyrė 

gimnazijoje, paminėta   

• didesnis krūvis 

• daug atsiskaitymų  

• bendravimo sunkumai su kai kuriais 

mokytojais 

•  ne visos pamokos įdomios 



Ugdymas 

• Lietuvių kalbos ir matematikos pamokos             
I kl., II kl.+1 (lietuvių k. 4+1, matematika 4+1) 

• 6 lietuvių kalbos ir 6 matematikos pamokos 
III-IV klasėse (A kursas), 4 pamokos-B kursas 

• Pamokų pradžia (8. 30 val.), konsultacijos prieš 
pamokas, nuotolinės po pamokų; mokinių 
savitarpio pagalbos klubas 

• Klasės auklėtojo valandėlė 

• Pamokos už gimnazijos ribų 



Ugdymas 

 

• Švedų kalba-I klasėje-pradžia, būrelis, 
pasirenkamas dalykas III-IV klasėse 

• Robotika- būrelis, pasirenkamas dalykas III-IV 
klasėse 

• II užsienio kalbos-prancūzų, rusų, vokiečių 

• I prancūzų kalba (jei susidaro grupė ) 



Specializuotos klasės 

• Universitetinė klasė (eksperimento - chemija, 
fizika-technologija, robotikos elementai, 
laboratoriniai darbai VILNIUS TECH ir gimnazijos 
gamtos mokslų laboratorijoje) 

• Biomedicinos klasė (eksperimento - chemija, 
biologija-technologija, lotynų kalba, laboratoriniai 
darbai gamtos mokslų laboratorijoje gimnazijoje)  

• Verslumo ugdymo klasė (švedų kalbos pamoka 
I-II kl., praktinio verslumo technologija)  

• Kitos-bendrojo ugdymo klasės 



Priėmimas/klasių formavimas 

• Priėmimas 

• Klasių formavimas 
• S. Daukanto 1- universitetinė klasė (matematika, 

fizika) 
• S. Daukanto 2- biomedicinos klasė 

(matematika,biologija, chemija) 
• S. Daukanto 3- verslumo ugdymo klasė 

(matematika, lietuvių k., I ir II užsienio kalbos) 
• S. Daukanto 4- bendrojo ugdymo klasė 

 

 

 

 

 

 

 



Klasių formavimas 

Tiek gyvenantiems, tiek negyvenantiems 
gimnazijos teritorijoje, būtina pažymėti, ką 
renkasi: 
•S. Daukanto 1- universitetinė klasė 
•S. Daukanto 2- biomedicinos klasė 
•S. Daukanto 3- verslumo ugdymo klasė 
•S. Daukanto 4- bendrojo ugdymo klasė 
 

Visiems pretendentams būtina pateikti I 
pusmečio ar I ir  II trimestro rezultatų pažymą 
per e.sistemą 



Dėkoju už dėmesį! 
 
 
 


