
Šių dienų Pakruojo „Atžalyno“ 

gimnazija 

Į gimnazijos klases yra priimami visi 

pageidaujantys mokytis mokiniai, baigę 

pagrindinės mokyklos aštuonias klases. Pamokos 

yra pradedamos ne anksčiau kaip 8 valandą. 

Vykdant pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programą, mokslo metai yra skirstomi pusmečiais. 

Mokinių atranka mokytis gimnazijos klasėse 

nevykdoma. Per visus mokslo metus yra 

organizuojami tėvų susitikimai su gimnazijos 

vadovais, klasių auklėtojais ir dalykų mokytojais. 

Taip pat mokykla rūpinasi:  

• Toliau nuo gimnazijos gyvenantiems 

mokiniai gali gyventi mokyklos bendrabutyje. 

Yra siekiama, kad mokiniams neiškiltų 

pavėžėjimo problemų. 

• Yra sudarytos sąlygos mokiniams 

vykti į įvairias mokomąsias, pažintines-

edukacines ekskursijas.  

• Specialiųjų poreikių mokiniams yra 

teikiama specialioji pedagoginė pagalba. 

• Psichologė ir sudaryta lankomumo 

komisija bendrauja su mokymosi problemų 

turinčiais I-IV gimnazijos klasių mokiniais. 

Taigi jeigu nori visą tai turėti ir tu, 

kviečiame mokytis Pakruojo „Atžalyno“ 

gimnazijoje. Kiekvienas čia yra laukiamas! 

 

Mūsų kontaktai 

Adresas: 

P. Mašioto g. 1, 83143 Pakruojis 

Elektroninis paštas:  

administracija@atzalynas.net 

Raštinė: 

Tel: (8 421) 65082 

Direktorius:  

Tel: (8 421) 52257 

Mokytojų kambarys:  

Tel: (8 421) 51640 

Internetinis mokyklos puslapis:  

www.atzalynas.net 

PAKRUOJO „ATŽALYNO“ 

GIMNAZIJA 

Geriausia mokykla visame 

Pakruojo rajone! 

Kodėl? 

  



Tik čia sudarytos pačios geriausios sąlygos 

mokytis ir pabaigus Pakruojo „Atžalyno“ 

gimnaziją, kiekvienas čia besimokinantis, turi 

galimybę išsinešti iš šios mokyklos pačius 

geriausius prisiminimus!  

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija kupina 

energijos ir veiklos. Gimnazijoje organizuojama 

projektinė veikla yra socialinio, mokslinio, 

kultūrinio pobūdžio. Renginiuose dalyvauja 

mokiniai ir mokytojai. Mokiniai gali pasirinkti 

įvairių sričių neformaliojo ugdymo veiklą. 

Populiariausia muzikos, sporto, dramos, 

choreografijos, informatikos būrelių veikla. Juose 

dalyvauja įvairių amžiaus grupių mokiniai.  

„Mokytojas – tai žmogus, kuris 

išugdo dvi mintis ten, kur 

anksčiau buvo viena.“ 

(Elbertas Grimas Chabardas) 

Taigi mūsų mokykloje mokiniai gali 

džiaugtis šiltais santykiais su mokytojais, kurie ne 

tik komunikabilūs, bet ir geri savo srities 

specialistai.  

Mokyklos istorija 

Pradinį mokykla Pakruojo miestelyje 

atsirado 1888 m. ar 1889 m. Žinoma, kad 1910 m. 

mokykla buvo išlaikoma valsčiaus lėšomis. Apie 

1925 m. mokyklos pastatas sudegė, todėl mokiniai 

mokėsi įvairiuose miestelio pastatuose. Vienoje 

klasėje mokydavosi du skyriai, 1928 m. 1-4 

skyriuose mokėsi 50 mokinių. 1930 m. buvo 

pastatytas naujas pradinės mokyklos pastatas. Iki 

1940 m. ir per vokiečių okupaciją veikė tik pradinė 

mokykla su 6 skyriais, mokėsi 120 vaikų.  

1957 m. pastatytas 880 vietų keturių aukštų 

pastatas su kabinetais, biblioteka, rūbine, aktų ir 

sporto salėmis. Savo jėgomis mokykla įsirengė 

stadioną, sklypą, užsodino sodą. Vėliau pristatytas 

priestatas.  

Nuo 1982 m. rugsėjo 1 d. mokykla, pastačius 

antrąją vidurinę mokyklą, pavadinama Pakruojo 1-

ąja vidurine mokykla.  

1996 m. liepos 1 d. Pakruojo rajono valdybos 

sprendimu Nr.102 Pakruojo 1-oji vidurinė 

mokykla pervadinta Pakruojo „Atžalyno“ vidurine 

mokykla. 

2002 m. Pakruojo „Atžalyno“ vidurinei 

mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. 


