
Informacija būsimų pirmokų Tėveliams (Globėjams) 

 

Dėl esamos situacijos Lietuvoje planuotas susitikimas su pirmų klasių mokytojomis 

vyks 2020 m. rugpjūčio 24–26 d. (informacija bus patikslinta mokyklos interneto svetainėje). 

Artimiausiu metu Jūsų prašymuose nurodytais kontaktais su Jumis susisieks klasių 

mokytojos. 

KĄ REIKIA PADARYTI IKI SUSITIKIMO? 

1. Įsigyti mokyklinę uniformą. 

 2020 m. birželio 10 d. (trečiadienį) atvykti į mokyklos sporto salę (įėjimas iš sporto 

aikštelės pusės) užsisakyti pagal mokyklos individualų užsakymą (pasimatuoti ar nusipirkti) 

mokyklinę uniformą nurodytu laiku: 

1a klasė – 9.00 val.–9.35 val. 

1b klasė – 9.35 val.–10.10 val. 

1c klasė – 10.10 val.–10.45 val. 

1d klasė – 10.45 val.–11.20 val. 

1e klasė – 11.20 val.–11.55 val. 

 Atvykstant į mokyklą laikytis saugumo ir higienos reikalavimų (dėvėti veido kaukes ir 

vienkartines pirštines). 

 

 Jei negalėsite atvykti nurodytu laiku į mokyklą, uniformą teks užsisakyti savarankiškai. Dėl 

užsakymo kreiptis mob. telefonu +370 687 83354 (Jolanta) ir jums bus suteikta visa 

informacija (būtina prisistatyti, kad esate iš Elektrėnų pradinės mokyklos) arba nuvykti į 

siuvyklą Kaune, Technikos g. 18S, www.uniformos.lt  

 

Uniformos kaina: 

 

Sarafanas mergaitėms (privalomas) – 31 Eur 

Liemenė berniukams (privaloma) – 23 Eur 

 

Neprivaloma: 

Džemperis – 25 Eur 

Kelnės berniukams – 28 Eur 

Marškinėliai (golfai) – 10–12 Eur. 

 

 Turėti pinigų, jei uniformą pirksite iškart arba avansą 15 Eur, jei uniforma užsakoma. 

 Pasiūtos uniformos bus pristatytos į mokyklą rugpjūčio mėn. Atsiėmimo data ir laikas bus 

nurodyti vėliau. 

 2020 m. birželio 8 d. (pirmadienį) nuo 9.00 iki 12.00 val. mokyklos sporto salėje vyks 

uniformų turgelis (galėsite įsigyti pigiau dėvėtą uniformą, kurių kokybė yra gera). 

http://www.uniformos.lt/


2. Kartu su būsimu pirmokėliu įsigyti „Pirmoko kraitelę“: 

1. Mokyklinė uniforma (įsigysite mokykloje) 

2. Dokumentinės nuotraukos (2 vnt.) 

3. Pratybų sąsiuviniai apie 32 Eur (užsakys mokytoja) 

4. Matematikos ir lietuvių kalbos sąsiuviniai 1 klasei (po 5 vnt.) 

5. Sąsiuvinių aplankas 

6. Aplankalai vadovėliams ir sąsiuviniams 

7. Kapsuliniai parkeriai (2 vnt.) ir mėlynos kapsulės 

8. Liniuotė 

9. Paprasti pieštukai (2 vnt.) 

10. Spalvoti pieštukai 

11. Flomasteriai  

12. Trintukas 

13. Drožtukas 

14. Penalas 

15. Plastilinas 

16. Klijai (sausi pieštukiniai, PVA arba „Lipalas“) 

17. Guašas (su balta spalva) 

18. Akvarelė 

19. Indelis vandeniui 

20. Teptukai įvairaus storio 

21. Piešimo sąsiuvinis (plėšomais lapais ar A4 formato lapai) (5 vnt.) 

22. Kartonas 

23. Dvipusis spalvotas popierius 

24. Žirklės bukais galais 

25. Kuprinė 

26. Sportinė apranga, sportiniai bateliai ir maišelis aprangai 

27. Šokių bateliai (češkės) 

 

3. Perskaityti patarimus 

http://www.pradine.elektrenai.lm.lt/file/repository/Atmintine_busimu_pirmoku_teveliams.pdf  

4. Profilaktiškai patikrinti vaiko sveikatą (apsilankyti pas savo šeimos gydytoją ir odontologą 

būtina visiems vaikams iki 18 metų kasmet iki mokslo metų pradžios. Vaiko sveikatos pažymėjimas 

(popierinis ar elektroninis) galioja vienerius metus).  

Iki malonaus susitikimo  

Direktorė Virginija Stanislovaitienė 

 

http://www.pradine.elektrenai.lm.lt/file/repository/Atmintine_busimu_pirmoku_teveliams.pdf

