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55-ąjį progimnazijos gimtadienį pasitinkant...
Įdomu...
Šiaulių Rėkyvos progimnazija – dieninė, savarankiško
mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Šiauliuose, Rėkyvoje,
Poilsio g. 1, vykdanti pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I
dalies programas. Įstaigos kodas 190530316. Veikia pradinio ir
pagrindinio lavinimo klasės.
Mokyklos simbolis – gandras.
Šiaulių 4-oji aštuonmetė mokykla įkurta 1964 m., iki to laiko
Rėkyvos vaikai mokėsi Lingailių (Kardžiūnų) pradžios mokykloje.
1985 m. mokykla pavadinta 4-oji nepilnoji vidurinė mokykla, 1988
m. 4-oji devynmetė mokykla, nuo 1993 m. Rėkyvos pagrindinė
mokykla.
Mokykloje daug dėmesio skiriama ekologijos integravimui, ugdymo proceso efektyvinimui ir
optimizavimui. Pati aplinka skatina pasirinkti ekologinio ugdymo kryptį, domėtis kultūros paveldu. Šioje
ugdymo įstaigoje veikia ekologijos, sveikos gyvensenos, prevencijos, kultūros paveldo programų mokytojų
kūrybinės grupės. Nuo 2004 m. mokykla dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje. Nuo 2012 m.
progimnazija priklauso Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui.
Direktoriai
✓ 1964–1983 m. Eufrozina Bagučanskaitė
✓ 1983–1998 m. Antanas Pabilionis
✓ nuo 1998 m. Romas Senkus
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Nuskanuok žemiau esančius QR kodus ir sužinok kažką naujo apie Rėkyvą:

Šis bei tas apie Rėkyvos ežerą

Rėkyvos ežero mitai

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos tinklalapis

Kam sienose įmūrijami atmintukai?
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Kryžiažodis „Ar aš pažįstu progimnaziją?“
1. Mokyklos simbolis.
2. Kuo vardu Lietuvos prezidentas (-ė), kuris lankėsi Rėkyvos progimnazijoje?
3. Kokios spalvos yra mokyklinės uniformos?
4. Kokios spalvos mokykla?
5. Kažkada mokyklos direktorė buvo moteris (Taip arbe Ne)?
6. Mokyklos laikraščio pavadinimas. ... žinios?
7. Kuo vardu direktorius vadovavo progimnazijai 2018 metais?
8. Čia ežeras banguoja, aplink žalia gamta, balta lyg ... Rėkyvos mokykla.
9. Kieno dvaras anksčiau buvo mokyklos pastate?
10. 1998 m. mokyklos direktoriumi tapo Romas ... .
11. Mokyklos adresas: ... g. 1.
12. Mokykla yra prie ... ežero.
13. Rėkyvos ....mokykla buvo įkurta 1993 metais.
14. Eufrozinija Bagučanskaitė buvo mokyklos ... (skaitvardis) direktorė.
15. Mokyklos himnas prasideda žodžiu ... .
3.
4.
1.
6.

5.

2.

15.
8.
7.
9.
11.
14.

10.

13.
12.

Kryžiažodžio autorė Fausta Perskaudaitė, 7 klasės mokinė
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MOKYKLOS ĮVYKIAI

Pirmokai tyrinėjo mokyklos teritorijoje gyvenančius gyvius
Rugsėjo pirmoje pusėje Šiaulių Rėkyvos progimnazijos pirmokai tyrinėjo mokyklos
teritorijoje gyvenančius gyvius, didino vaizdą, stebėjo kas vyksta atkeliaujant rudenėliui.
Vita Ravkienė, pradinių klasių mokytoja

RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS UŽ MOKYKLOS RIBŲ

„Pirmojo bilieto“ šventė
1A, 1B klasės mokiniai ir mokytojos Vita Ravkienė ir Violeta Nečajeva rugsėjo 16 d. dalyvavo „Pirmojo
bilieto“ šventėje, kuri vyko Šiaulių m. savivaldybės viešosios
bibliotekos Rėkyvos filiale. Šventės metu Rėkyvos filialo vedėja
Giedrė Butkutė mokinius supažindino su bibliotekos taisyklėmis, kaip
reikia dirbti su kompiuteriais, ko nevalia daryti. Ant baltų lapų vaikai
flomasteriais apibrėžė savo rankutes, ant jų užrašė vardus. Mokiniai
sukūrė savo klasės knygelę.
Kiekvienam mokiniui buvo įteiktas skaitytojo diplomas, bilietas,
saldi dovanėlė. Nuo šios dienos pirmokėliai tapo oficialiais Šiaulių
miesto savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojais.
Vita Ravkienė ir Violeta Nečajeva, pradinių klasių mokytojosa
Išvyka

Išvyka į Kauną
Rugsėjo 25 dieną 5, 8 klasių mokiniai vyko į Kauną. Progimnazistai lankėsi Kauno pilyje, kur dalyvavo
edukacijose ,,Kauno pilies lobis“, ,,Viktorina Kauno pilyje“, lankėsi
Kauno Rotušėje, T. Ivanausko Zoologijos muziejuje, kilo funikulieriumi,
grožėjosi miestu vaikščiodami po senamiestį, žvelgdami nuo Prisikėlimo
bažnyčios terasos. Ekskursijos metu mokiniai susipažino su istoriko,
muziejininko, zoologo profesijomis.
Ina Rimkuvienė ir Dalia Narkienė, klasių vadovės
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