
NUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D. KVIEČIAME MOKYTIS
KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOJE

KODĖL „SAULĖS“ MOKYKLOJE?

- Nes mūsų mokykla estetiška, saugi, jauki ir šilta;
- Nes mums rūpi kiekvienas vaikas ir jo asmeninis AUGIMAS;
- Nes mes sutelkę profesionalią pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų komandą;
- Nes čia vyrauja bendravimas ir bendradarbiavimas vardan kiekvieno vaiko sėkmės;
- Nes čia šviesios, šiltos ir erdvios klasės ir edukacinės aplinkos;
- Nes čia įdomi veikla po pamokų, daug projektų, kelionių, sporto renginių;
- Nes mokinių skaičius klasėse nedidelis, todėl turime galimybę skirti daug dėmesio kiekvienam mokiniui;
- Nes mokykloje nuolat vyksta įdomūs tradiciniai ir netradiciniai renginiai, nauji smagūs projektai;
- Nes mokiniams sudarytos sąlygos pasirinkti būrelius pagal savo poreikius;
- Nes pamokos ir kita ugdomoji veikla vyksta ir kitose, netradicinėse aplinkose;
- Nes mokinių kūrybiškumą, saviraišką ir fizinį aktyvumą skatina dalyvavimas įvairiuose konkursuose, 
varžybose. Pasiekėme labai gerų rezultatų respublikoje ir pasaulyje;
- Nes esame Sveikatą stiprinanti mokyklą, todėl didelį dėmesį skiriame sveikatai palankių įgūdžių ugdymui.

KOKIO AMŽIAUS VAIKUS KVIEČIAME MOKYTIS?

Į Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklą priimame vaikus ar pilnamečius asmenis iki 21 metų turinčius intelekto 
sutrikimą: 
- 6 m. vaikučius į priešmokyklinio amžiaus grupę;
- vyresnius vaikus kviečiame mokytis į 1-10 klases;
- didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, baigusius, pagrindinę ugdymo(si) 
programą iki  21 m. amžiaus pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą.

KOKIŲ REIKIA DOKUMENTŲ?

• Nustatytos formos prašymo (1 priedas) ir sutikimo tvarkyti asmens duomenis (2 priedas);
• vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopiją;
• pedagoginės–psichologinės  tarnybos  pažymos dėl  nustatytų  didelių  ar  labai  didelių  specialiųjų  ugdymosi

poreikių;
• elektroninė pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027) iki rugsėjo 15 d.;
• neįgaliojo pažymėjimo kopijos, jei nustatytas neįgalumas;
• atskirais atvejais gali būti pateikti kiti dokumentai (teisėtiems vaiko atstovams sutikus);
• pažymą  apie  mokymosi  pasiekimus  ankstesnėje  mokykloje,  jei  pageidauja  mokytis  prasidėjus  mokslo

metams.

KAIP PATEIKTI PRAŠYMUS?

1. Atsiųsti užpildytą prašymą, sutikimą tvarkyti asmens duomenis (formos yra mokyklos svetainėje) ir kitus 
dokumentus  el.p. info@krsaules.lt
2. Saugiai (dėvint kaukę) atvykti į mokyklą  adresu Atgimimo g. 8A, Kazlų Rūda, LT–69443, Kazlų Rūdos sav.
ir užpildytą prašymą, sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir kitus dokumentus palikti mokyklos raštinėje  
3. Visais Jums rūpimais klausimais galite pasiteirauti tel. (8 343) 95181 arba el.p. info@krsaules.lt

 BAIGUS MOKYKLĄ 

• Baigusiems mokyklą išduodami pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai, kodas 2701;
• visi mokiniai, baigę mūsų mokyklą, turi galimybę tęsti ugdymą profesinėse mokyklose, kurios turi 
individualizuoto ugdymo programas.

IKI PASIMATYMO MŪSŲ MOKYKLOJE!
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