
 

 

TURINYS 

 

 

Žodis skaitytojui 

Įvadas 

I skyrius. „Saulės“ švietimo draugija ir mokyklos „Saulės“ rūmuose 

„Saulės“ švietimo draugija ir jos veikla 

Prelatas Konstantinas Olšauskas 

„Saulės“ mokytojų kursai ir seminarija 

„Saulės“ rūmų idėja ir jos įgyvendinimas 

Aušros gimnazija 

Lietuvių profesionaliosios muzikos mokyklos gimimas „Saulės“ rūmuose ir 

jos įkūrėjo Juozo Naujalio sąsajos su sauliečiais 

Pradinės mokyklos „Saulės“ rūmuose 

II skyrius. Švietimas atkurtoje Lietuvos valstybėje 

Švietimo padėtis Lietuvoje atkūrus valstybę 

Švietimas nepriklausomoje Lietuvoje 

III skyrius. Šv. Kazimiero seserų kongregacijos veikla: mergaičių gimnazija ir kita 

Šv. Kazimiero seserų kongregacija 

„Saulės“ mergaičių progimnazijos įkūrimas 

Mergaičių gimnazijos statuso raida 

„Saulės“ rūmų ir gimnazijos erdvės 

Direktorės, mokytojai 

Pedagogų taryba 

Gimnazijos finansinė padėtis 

Institucijų įtaka mergaičių gimnazijai 

Tėvai ir tėvų komitetas 

Mokinės, abiturientės 

Mokymo procesas 

Auklėjimo procesas 

Simboliai, šventės, tradicijos ir papročiai 

Būreliai ir organizacijos 

Mokomieji kabinetai ir biblioteka 

Ryšiai su visuomeniniu gyvenimu 

Tarpmokyklinės varžybos ir konkursai 

Šv. Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių pradinė mokykla 

Šv. Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių darželis 

Gimnazijos pensionatas 

IV skyrius. Mokykla pirmosios sovietinės okupacijos metais 

Raudonasis maras šalyje ir mokykloje 

Statuso ir pavadinimo kaita 

Mokyklos valdymas 

Direktorius, mokytojai 

Mokymo procesas 

Komunistinis auklėjimas ir pasipriešinimas 

Tėvai, tėvų komitetas ir mokiniai 

Materialinė bazė 



 

 

V skyrius. Mokykla nacių okupacijos metais 

Švietimas nacių priespaudoje 

Mokyklos bendruomenės gyvenimo ypatumai 

Direktoriai, mokytojai 

Ugdymas 

Materialinė bazė ir finansai 

Pasipriešinimo akcentai 

VI skyrius. Kitos mokyklos, veikusios „Saulės“ rūmuose okupacijų metais 

Marijos Pečkauskaitės gimnazija 

Švietimo ir kitos įstaigos 

Kauno mokytojų seminarija 

Kauno III-oji gimnazija 

Suaugusiųjų institutas 

Finansų ir kreditų technikumas 

VII skyrius. Mokykla 1944–1990 metais 

Vidurinis mokymas Lietuvoje 

Mokyklos veiklos uždaviniai 

Mokyklos darbo organizavimas 

Mokyklos pavadinimo ir mokomųjų dalykų statuso kaita 

Visuotinas privalomas mokymas 

Mokymo procesas 

Klasės auklėtojų darbas 

Darbas su tėvais 

Biblioteka 

Mokyklos materialinė bazė 

Visuomenei naudinga veikla 

Neformalusis mokinių ugdymas 

Pionierių organizacija 

Šventės, tradicijos, simboliai 

Pasipriešinimas sovietams 

Tautinio atgimimo atgarsiai 

VIII skyrius. Gimnazijos dabartis. 1990–2013 m. 

Švietimo kaita 

Gimnazijos statuso susigrąžinimas 

Direktorė Aldona Sellienė 

Darbuotojų ir mokinių prisiminimai apie direktorę A. Sellienę 

Gimnazijos statuso įgyvendinimas 

Gimusios naujos tradicijos ir ugdymo kaita 

Gimnazija šiandien 

Gimnazijos vadovai 

Mokytojai 

Mokiniai 

Gimnazijos taryba 

Mokinių taryba 

Laikraštis „Vivat sol“ 

Ūkis, finansai, aptarnaujantis personalas 

Renovacija 

Muziejus 



 

 

Biblioteka – informacinis centras 

Psichologinė ir socialinė pagalba 

Ugdymas 

Modernaus šokio grupė „Sol“ 

Dramos studija 

Turizmas-alpinizmas 

Tautos kultūros istorijos būrelis 

Sportinė veikla 

Sportinė aerobika 

Gimnazijos vaikų ir jaunimo organizacijos 

Jūrų skautai 

Jaunieji ateitininkai 

Caritas 

Maironiečiai 

Tradicijos 

Susitikimai 

Matematikų vakaronės 

Naujokų šventė 

Vasario 16-osios laureatas 

Mokslo šlovės galerija 

Pavyzdingiausios klasės konkursas 

Abiturientų šventės 

Šimtadienis 

Paskutinis skambutis 

Brandos atestatų įteikimo ceremonija. Išleistuvės 

Baigiamasis žodis 

Priedai 

Literatūra ir šaltiniai 


