
Biržų ,,Aušros“ pagrindinė mokykla jau laukia prašymų į pirmąją klasę 
 

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai), 

 
jeigu Jūsų šeimoje jau užaugo BŪSIMAS PIRMOKAS,  tai atėjo laikas pasirūpinti  ir  

pateikti prašymą: 

 prašymo formą rasite mokyklos internetiniame puslapyje        https://birzuausra.lt/ 

 prašymą pateikti reikia nuotoliniu būdu (karantino metu) į mokyklos elektroninį 

paštą  birzai.ausra@gmail.com 

 kitus dokumentus  (vaiko gimimo liudijimą ar tapatybės kortelę, ar  vaiko pasą, 

pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (būtinai) pateiksite vėliau 

 telefonas pasiteiravimui 8 681 11 544 . 

Mokyklos skyrių kontaktai: 

Nemunėlio Radviliškio pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis centras 

Tel. (8-450) 55174 

El.paštas nrmokykla@gmail.com 

Papilio pagrindinio ugdymo skyrius 

Tel. (8 450) 58119 

El.paštas  papilys.mokykla@gmail.com 

Dešimt priežasčių, kodėl verta rinktis mūsų mokyklą: 

1. Jauki, saugi, estetiška aplinka: atnaujinti kabinetai ir baldai, valgykla, aktų, sporto, 

gimnastikos salė su veidrodžiais, sunkiosios atletikos salė. Mokinių saugumui užtikrinti 

įrengtos vaizdo kameros. 

2. Įkurtos modernios, šiuolaikiškos  gamtamokslinės laboratorijos, interaktyvios ir 

kompiuterių klasės, jaukios, mokinių mėgstamos poilsio zonos. Uždaras vidinis kiemelis - 

judriesiems mažųjų žaidimams pertraukų metu. 

3. Sustiprintas užsienio kalbų mokymas. Norintys anglų kalbos gali pradėti mokytis nuo 

pirmos klasės, rusų (vokiečių) kalbos – nuo penktos klasės. 

4. Pradinių klasių mokiniai dalyvauja ilgalaikiuose projektuose: ,,IT pradiniame ugdyme“, 

,,Auginkime vieni kitus“, „Mokinių pažangos“ (Mąstymo mokykla), ,,Mano pirmieji 

tyrinėjimai“.  

5. Įvairios ir patrauklios neformalaus vaikų švietimo veiklos. Mokiniai gali rinktis pagal 

poreikius iš 21 mokyklos siūlomos veiklos: sporto, šokių, muzikos, teatro, keramikos, 

gamtos, informacinių technologijų, dailės, robotikos, šachmatų ir kt.  

6. Teikiama kokybiška logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, mokytojo 

pagalbininko, ugdymo karjerai bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pagalba. 

7. Mokykla yra Kokybės siekiančių mokyklų klubo narė.  

8. Mokykla dalyvauja NVŠA projekte ,,Geras mokymasis geroje mokykloje“. 

9. Profesionalūs mokytojai teikia kokybiškas ugdymo paslaugas. Puikūs mokinių pasiekimai. 

10.  Iki 17 valandos veikia visos dienos mokykla 1- 4 klasių mokiniams.  

 

 

KARTU KURIAME MOKYKLĄ, KURIOJE BŪTŲ GERA VISIEMS! 

 

           Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bendruomenė 
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