Praėjus beveik 20 metų nuo mokyklos baigimo, į ją žiūriu kitokiu
žvilgsniu. Svarus mano „AŠ“, kas ir kokia esu čia ir dabar, užaugo
„Vaivorykštėje“. Tai laikas, kada vaikiškos svajonės tapo ateities
planais, kai pažinau tikrą draugystę, daugybę kitų bendravimo spalvų.
Šiandien aš dėkinga mokyklai už daugybę dalykų. Dėkinga už
sustiprintą dailę, kuri nebyliai paskatino ir sujungė kūrybiškumą ir
kruopštumą, atvėrė duris į meno įvairovę. Dėkinga už lotynų kalbą,
kuri padeda lengviau įvaldyti naujas kalbas, leidžia didžiuotis neaklai
pritaikius klasikinį „Lupus in fabula“. Dėkinga už mokytojų dėmesį į
mano stiprybę ir paskatinimą visada siekti daugiau. Mokyklos
prisiminimuose ypatingą vietą turi „egzotinės“ šių dienų mokyklai
veiklos, tokios kaip slidinėjimo pamokos, slidinėjimo žygiai naudojant
mokyklos inventorių, varžybos tarp klasių surinkus makulatūrą. Šitie ir
daug kitų prisiminimų dėlioja labai aiškią pradžią: kas yra darbas
komandoje ir kad 1+1 yra lygu daugiau nei 2.
Spėju, mūsų klasė mažiausia gimnazijos istorijoje. Dėl to
jausdavomės ypatingi, gaudavome daugiau individualaus dėmesio iš
mokytojų. Mažos klasės privalumai: visi keturiolika pasispaudę
tilpdavome ant „Jotulės“ minkšto kampo nedideliame gimnazijos
direktorės kabinete, kur diskutuodavome apie L. Tolstojaus ir kitų
rašytojų kūrybą. Su Gimtadieniu, „Vaivorykšte“!
Philip Morris International Management finansų vadovė Europos
regionui Viktorija Majauskaitė, 2-oji gimnazistų laida
Šią mokyklą pradėjau lankyti nuo pirmosios jos veiklos dienos.
Labai gerai prisimenu savo pirmąją mokytoją, kuri padėjo pirmuosius
rašybos ir skaičiavimo pagrindus. Vėliau gimnazijoje mane mokė
puikūs savo srities profesionalai. Mokyklą visada malonu prisiminti!
Ačiū visiems mokytojams!
VU Fizikos fakulteto vyresn. mokslo darbuotojas
dr. Andrius Džiaugys, 4-oji gimnazistų laida
Daug kas sako, kad mokykla turi paruošti jauną žmogų gyvenimui.
Iš dalies sutinku, tačiau manau, kad mokykla gali tik padėti mokiniui,
siekiančiam išsilavinimo, formuoti ir udgyti savo asmenybę. Esu
įsitikinęs, kad „Vaivorykštės“ gimnazija puikiai atlieka šią misiją.
Alesis Novik, „AimBrain“ kibernetinio saugumo platformos
įkūrėjas ir vadovas, 14-oji gimnazistų laida
Dirbti mokytoja mokykloje, į kurią tuo pačiu keliu eidavau kaip
mokinė, – neapsakomas jausmas. Didžiuojuosi, kad likimas suteikė
galimybę kasdien būti su tais, iš kurių sėmiausi žinių mokyklos suole.
24 metai darbo patirties šioje mokykloje mane užaugino ne tik kaip
žmogų, bet ir kaip savo srities profesionalę. Tariu nuoširdų ačiū. Tikiu,
kad „Vaivorykštė“ sėkmingai gyvuos dar daug metų.
Anglų kalbos mokytoja Inga Ulonienė
Labai myliu savo darbą, mokinius, kolegas. Manau, taip pasakytų
kiekvienas, nes kitaip tokioje įstaigoje kaip mokykla neištvertume.
Tikiu, kad ir „Vaivorykštės“ vaikai jaučia mūsų meilę. Kitaip jie nebūtų
tokie jaukūs, linksmi, nuoširdūs. Taigi belieka laikytis vieniems kitų,
neprarasti noro tobulėti ir .... švęsti, kai ateina gražios šventės.
Lietuvių kalbos mokytoja Daiva Toliušienė
„Vaivorykštėje“ įgyjame ne tik žinių, čia ugdomės tapti tikrais
lyderiais – išmintingais, kūrybiškais, inovatyviais! Mokytojai čia nėra
tik žinių skleidėjai, tai ir kritikai, konsultantai, motyvatoriai.
Gimnazistai nėra tik mokiniai, tai bendraminčiai, kūrėjai, išradėjai,
draugai. Čia vyrauja vienybė!
Gimnazijos mokinių prezidentas Marius Bertulis
Visus buvusius ir esančius gimnazijos bendruomenės narius sveikinu
su mokyklos jubiliejum! Džiaugiuosi darbščiais mokytojais,
susitelkusiais pagrindiniam tikslui: kad mokykloje besimokantys
mokiniai būtų kuo geriau paruošiami gyvenimui, kad jiems čia būtų
gera, kad jie jaustųsi savo mokyklos šeimininkais. Nuoširdžiai dėkoju
visiems, kurie prisidėjo prie gėrio ir grožio sklaidos – prie dviejų mano
sūnų ugdymo(si). Linkiu gimnazijos bendruomenei pačios geriausios
kloties!

Regina Kernagienė
Visiems gimnazistams linkiu sėkmės, visada ir visur didžiuotis
gerais mokytojais, puikia mokyklos atmosfera. Gimnazijos mokytojams
– įkvėpimo, energijos, novatoriškų idėjų. Džiaugiuosi, kad du mano
vaikai baigė šią mokyklą ir iki šiol mokymasis jų gyvenime tebėra labai
labai svarbus!

Vytautas Čeledinas

30 metų žmogaus gyvenime – tai prasidedantis aukso amžius:
jau suvoktos ir pasirinktos vertybės, jau atlikta daug svarbių
darbų, o visas gyvenimas – dar prieš akis.
Norėčiau sakyti, kad 30 metų mokyklai – taip pat Aukso
amžius. Šį žodį nejučia parašiau didžiąja raide ir manau, kad
nepadariau jokios klaidos. Šiandien mes išgyvename brandą, kurią
įprasmina į gyvenimą išleistos 27 abiturientų laidos, dirba 72
pedagogai, iš kurių 17 – nuo mokyklos įkūrimo. Visų jų indėlis į
šiandieninę gimnaziją ir sukūrė tą aurą, kurią pajunta kiekvienas,
peržengęs mokyklos slenkstį. Esame kūrybingi ir žingeidūs,
drąsūs ir laisvi, socialiai aktyvūs. Tikrai jaučiu, kad esame savo
mokyklos patriotai. Todėl didžiuojuosi savo kolektyvu, mokiniais,
garsinančiais gimnaziją. Džiaugiuosi kiekvienu dabar čia esančiu
ir tais, kurie po daugelio metų užsuka į mokyklą ir klausia, kaip
laikosi Vaivorykštė? Tai ir yra didžioji mūsų bendro darbo
prasmė.
Irena Pintverytė
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos direktorė

Prieš trisdešimt metų tapęs 3-iosios vidurinės mokyklos
direktoriumi, negalėjau numatyti, kokį prasmingą ir gražų kelią
mokykla nueis. Tada tikėjau ir dabar žinau: nieko negali
padaryti vienas žmogus. Aš didžiuojuosi, kad dirbau šioje
mokykloje, daugelį puikių akimirkų išgyvenau su nuostabiais
žmonėmis – tais, be kurių, tikiu, nebūtų tokios gražios
dabarties. Mokytojams ir mokiniams linkiu didžiulės sėkmės,
nuostabaus ir tikro pažinimo jausmo kasdien, kiekvieną
akimirką. Žinau, kad, gimnazijos himno žodžiais tariant,
visada „eisit vaivorykštės keliu...“.
Vidūnas Davidonis
Gargždų 3-iosios vidurinės mokyklos direktorius
1988–1992 m.

Mokyklos istorija

Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai

1988 m. pradėjo darbą 3-ioji vidurinė mokykla. Mokyklos
vadovai – direktorius Vidūnas Davidonis, pavaduotojos
ugdymui Nijolė Balčikonytė, Regina Gutauskienė ir Ramunė
Balsytė – sutelkė jaunatvišką kolektyvą. Mokykloje dirbo 43
mokytojai, mokėsi 886 mokiniai. Nuo pat pirmųjų mokyklos
veiklos dienų buvo įvestas sustiprintas dailės mokymas.
1989–1990 m. m. lietuvių kalbos mokytojos Stefanijos
Čeledinienės iniciatyva pradėtas sustiprintas lietuvių kalbos
mokymas.
Nuo 1990–1991 m. m. įkurtas mokyklos istorijos muziejus.
1991–1992 m. m. išleisti pirmieji abiturientai (klasių vadovės
Stefanija Čeledinienė ir Irena Narbekovienė).
1992–1993 m. m. vadovauti mokyklai pradeda Irena
Pintverytė. Mokyklai suteiktas „Vaivorykštės“ vardas. Tais
pačiais metais leista suformuoti pirmąją humanitarinę
gimnazijos klasę.

Puoselėjame tradicijas

1996 m. suteiktas gimnazijos statusas. Sukurta gimnazijos
simbolika – vėliava ir ženkliukas.
1997 m. išleista pirmoji gimnazistų laida (klasės vadovė Verutė
Nekrevičiūtė). Sukurtas gimnazijos himnas.
1998 m. išrinktas pirmasis gimnazijos mokinių prezidentas
Marius Kuzminas.
1999–2000 m. m. gimnazija įsijungia į profilinio mokymo
eksperimentą; gautas leidimas formuoti realinę gimnazijos
klasę.
Ilgus metus Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos vizija buvo
tapti Gargždų miesto keturmete gimnazija, teikiančia
akademinių bei naujausių žinių įvairių gebėjimų mokiniams,
ugdymo procese taikyti naujausias informacines technologijas,
puoselėti bendražmogiškąsias vertybes, sukurti saugią darbo
aplinką mokiniams bei mokytojams.
Nuo 2012–2013 m. m. ugdymo institucija – keturmetė
gimnazija. Į gimnaziją iš kitos mokyklos perkelta suaugusiųjų
klasė.
2013–2015 metais įgyvendintas ketvirtasis gimnazijoje
Comenius daugiašalių mokyklų partnerystės projektas
„EUROPOS KALEIDOSKOPAS – Mažieji žurnalistai
Europoje“ (koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė
Asta Jonauskienė).
Nuo 2014 metų įgyvendinama „Mąstymo mokyklos“
metodikos diegimo ugdymo įstaigose programa (koordinatorė
pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė). Vienas iš programos
tikslų – ugdyti mokinių aukštesniojo lygio mąstymo įgūdžius.
Nuo 2015 metų įgyvendinama socialinio-emocinio ugdymo
(SEU) programa „Raktai į sėkmę“ (koordinatorė pavaduotoja
ugdymui Danutė Mockienė). Programa į vieną visumą sujungia
psichikos sveikatos stiprinimą, emocinio-socialinio intelekto
vystymą ir akademinių pasiekimų gerinimą.
Nuo 2015 metų įgyvendinama „The Duke of Edinburgh‘s
International Award“ (DofE) tarptautinė programa
(koordinatorė pavaduotoja ugdymui Danutė Mockienė).
Programos tikslas – ugdyti jaunuolių talentus, mokantis iš
patirties, įveikiant iššūkius ir įprasminant savo laisvalaikį.
Nuo 2018 metų kaip konsultuojanti mokykla dalyvaujame
projekte „Kuriu pamokas ir savo ateitį pats“ (projektas
finansuojamas iš ES fondo lėšų; koordinatorė pavaduotoja
ugdymui Nijolė Balčikonytė). Projekto tikslas – pagerinti
mokinių pasiekimus, diegiant naujus ugdymo proceso
organizavimo modelius.

Įgyvendiname projektus, dalyvaujame programose

Laimime olimpiadose, konkursuose

