
ATMINTINĖ BŪSIMIEMS 

GIMNAZISTAMS  
 

Džiaugiamės, kad tapsite mūsų gimnazijos 

bendruomenės nariais. 

 

Bendroji gimnazijos informacija 

1. Išsamią informaciją galite rasti gimnazijos internetinėje svetainėje 

www.gimnazija.moletai.lt 

2.  Gimnazijoje vykdomos pagrindinio ugdymo antrosios dalies, individualizuotos 

pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo programos. 

3. Klasės formuojamos pagal buvusias Molėtų  progimnazijos klases  bei atsižvelgiant į 

tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinių pageidavimus. 

4. Gimnazija dirba darbo dienomis 7.00-16.30 val.  

5. Stojantieji turi pateikti šiuos dokumentus: 

- Mokslo pakopos baigimo pažymėjimo kopiją. 

- Gimimo liudijimo arba paso, asmens tapatybės kortelės kopiją. 

- Prašymą (galima užpildyti gimnazijoje). 

6. Klasių sąrašai bus paskelbti birželio 17 d. 

7. Informacija teikiama tel. 8 659 02476, el. paštu: info@gimnazija.moletai.lt 

 

                      2022 – 2023 m.m. 

 

1. Pagalbą teiks specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas, mokytojo 

padėjėjai, klasių vadovai, kuratoriai. 

2. Maitinimas. Nuo liepos 1 d. Molėtų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriui 

galima pateikti prašymą nemokamam maitinimui ir aprūpinimui mokinio reikmenimis 

įsigyti.  

3. Pavėžėjimas į gimnaziją. Mokiniai į gimnaziją ir iš jos bus pavežami maršrutiniais 

autobusais, geltonaisiais mokykliniais autobusais. Rugsėjo mėnesį gimnazistai važinės 

pateikę mokinio pažymėjimą. Nuo spalio 1 d. - su vardiniais autobusų stočių išduotais 

bilietais. 

8.  Informacija. Išsami informacija apie ugdymąsi, elgesį bus teikiama elektroniniame 

TAMO dienyne. Atskirus prisijungimo kodus mokiniai ir tėvai (globėjai, rūpintojai) 

gaus mokslo metų pradžioje.   

9.  Neformalusis švietimas. Gimnazijoje vyksta įvairių būrelių užsiėmimai. Jų  veikla 

bus pristatyta rugsėjo mėnesį. 

 

http://www.gimnazija.moletai.lt/
mailto:info@gimnazija.moletai.lt


MOLĖTŲ GIMNAZIJOJE MOKYTIS ĮDOMU. 
 

1. Trumpa mokyklos istorija: 1980 m. įsteigta Molėtų 2-oji vidurinė mokykla, 1994 m. atidarytos dvi 

pirmosios gimnazijos klasės. 1997 m. suteiktas gimnazijos statusas. 2004 m. gimnazija išgryninta. 

2. Ugdymas: I, II gimn. klasių mokiniai mokosi klasėmis. III, IV gimn. klasių mokiniai sudaro individualius 

ugdymosi planus ir tvarkaraščius. Mokosi srautais. 

3. Platus modulių pasirinkimas: dvikalbio ugdymo, lietuvių kalbos, tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų, 

užsienio kalbos, menų, fizinio ugdymo. 

4. Vykdomos  STEAM veiklos  (VGTU klasė), organizuojamos netradicinės, integruotos pamokos. 

5. Bendradarbiaujame su rajono mokyklomis, respublikos ir užsienio gimnazijomis, universitetais. 

6. Neformalusis švietimas. Gimnazijoje vyksta įvairių būrelių užsiėmimai: sveikatos veiklų komiteto, 

savanorystės veiklų grupė, „Mes – europiečiai“, mišraus choro, etnografinio  ansamblio, gidų, klubo 

,,Mes - gimnazistai“, komandinio žaidimo, tinklinio, futbolo, krepšinio, dailės, jaunojo dizainerio, 

„Menų avilys“, „Atrask save“, jaunojo lyderio mokyklos, verslumo akademijos.   

7.  2001 m. gimnazija įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Sveikatos veiklų  

komiteto  nariai ir  savanoriai organizuoja  akcijas ne tik gimnazijoje, bet ir rajone, įvairius įdomius 

renginius: „Valgyk obuolį lietuvišką“, „Ačiū, kad galvojate apie mus...“...   Gimnazistų vykdoma veikla 

yra žinoma ir už Lietuvos ribų.   

8. Gimnazija nuo 2006 m. - gamtosauginė mokykla. Vykdoma įvairi veikla: akcijos, projektai, parodos, 

išvykos, susitikimai su gamtininkais,  atliekami bandymai, projektiniai darbai, dalyvaujama 

olimpiadose, konkursuose.  Gimnazijai  šešiolika kartų buvo įteikta Žalioji vėliava.   

9. Gimnazija yra ENO (ENVIRONMENT ONLINE) mokyklų tinklo narė. Mokiniai dalyvauja įvairiose 

gamtosauginėse akcijoje, renginiuose.  

10. Mokinių taryba organizuoja mokymus, renginius: muzikos vakarą, gimnazijos talentų vakarą, „Bičių“ 

nominacijas.  

11. Vykdomi tarptautiniai projektai. Mokiniai įsitraukia į tarptautinius tarptautinio „Erasmus+“  

projektus,  Gothe‘s instituto projekto „Integruotas vokiečių kalbos ir gamtos mokslų mokymas“ veiklas. 

12. Užklasiniai renginiai: ekskursijos, tradiciniai renginiai: pirmokų krikštynos, mokytojų diena, Kalėdinis 

karnavalas,  Užgavėnės, gimnazistų koncertas visuomenei, akcijos ir pan. 

13. Motyvacijos skatinimas: Garbės  galerija, nemokamos ekskursijos, padėkos, dovanėlės, personalinės 

parodos, geriausiai lankančios klasės apdovanojimai, Talentų šou, „Bičių“ nominacijos. 

 

Ateik mokytis į Molėtų gimnaziją. 

 

Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum.          
(Kinų patarlė) 

 


