Informacija būsimų pirmų klasių mokinių tėveliams, globėjams
Informuojame, kad Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijoje 2022-2023 m. m.
sukomplektuotos trys pirmos klasės.
Pirmokų tėvelius 1a, 1b ir 1c klasių mokytojai pirmai pažinčiai ir pokalbiams kviečia į
mokyklą 2022m. rugpjūčio 30 d. 18.00 val. Atvykę į mokyklą (Skroblų g.3A), pirmo aukšto foje
rasite informaciją, kurioje klasėje mokysis Jūsų vaikas ir kuriame kabinete vyks Jūsų susitikimai su
klasių mokytojais. Informaciją dėl Rugsėjo 1 dienos šventės pateiks klasių mokytojos susitikimo
metu.
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
2022-2023 m. m.
Ugdymo procesas ir mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė:
1. 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos,
2. Ugdymo procesas (pamokos)1-4 kl. mokiniams baigiasi 2023 m.m. birželio 8 d.
Mokslo metai 1-4 kl. skirstomi pusmečiais:
Mokslo metai
I pusmetis
II pusmetis
2022-09-01 – 2023-01-31 2023-02-01 – 2023-06-08
2022-2023
2022-2023 m.m. 1-4 kl. mokiniams skiriamos atostogos:
Atostogos
Prasideda
Rudens
Žiemos ( Kalėdų )
Žiemos
Pavasario (Velykų)
Vasaros

2022-10-31
2022-12-27
2023-02-13
2023-04-11
2023-06-09

Baigiasi
(paskutinė diena)
2022-11-04
2023-01-06
2023-02-17
2023-04-14
2023-08-31

Pamokos trukmė 1-oje klasėje – 35 min.
Pamokos vyksta pagal parengtą pamokų tvarkaraštį, kuris nuo rugsėjo 5 d. bus skelbiamas
progimnazijos interneto svetainėje.
Pamokų laikas ir skambučiai derinami prie 2-8 klasių pamokų laiko:
1 pamoka prasideda 8.00 val.
5 pamokos baigiasi 12.45 val.
Pirmasis skambutis skelbia pasirengimą pamokai: mokytojai ir mokiniai renkasi į klasę bei ruošiasi
pamokai. Pamokos pradžią skelbia antrasis skambutis. Pamokos pabaigą skelbia dalyko mokytojas,
laikantis pamokų bei pertraukų laiko.
Minimalus pamokų skaičius Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per savaitę, kai
pamokos trukmė 1 klasėje – 35 minutės:
Dalykai
Pamokų skaičius per
sav.
Dorinis ugdymas (tikyba/etika)
1 pamoka.
Lietuvių kalba
8 pamokos
Matematika
4 pamokos
Pasaulio pažinimas
2 pamokos
Dailė ir technologijos
2 pamokos
Muzika
2 pamokos
Fizinis ugdymas
3 pamokos
Šokis
1 pamoka
Kryptingas meninis ugdymas (teatras, choras)
1 pamoka
*tik kryptingo meninio ugdymo klasėse
Informatika ir technologinė kūryba
1 pamoka
Neformalusis švietimas (*neprivaloma)
1-2 val. per sav.

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPIŲ VEIKLA
VDM grupės veikla prasideda 2022 m. rugsėjo mėn. 5-12 dienomis*) ir tęsiasi iki ugdymo
proceso pabaigos (2023-06-08) pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu
mokslo metams patvirtintus bendruosius ugdymo planus.
VDM pirmų klasių mokinių grupės komplektuojamos iš vienos arba kelių paralelių ir/ar 1-2
klasių koncentro klasių.
Mokinių tėveliai, kurie pageidauja, kad jų vaikai tęstų ugdymąsi Visos dienos mokyklos grupėje
rugsėjo 1-2 dienomis* užpildo reikiamos formos prašymus ir pateikia klasės mokytojai ir iki
rugsėjo 5 d.* sudaro sutartį su VDM grupėje dirbančiu mokytoju.
(* datos gali keistis, smulkesnę informaciją pateiks 1-os klasės mokytoja).

Grupė veiklą pradeda iškart po pamokų ir vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę.
VDM grupės darbo laikas:
Savaitės dienos
Darbo laikas
Pirmadieniais-ketvirtadieniais
12.00/13.00 val. -18.00 val.
Penktadieniais ir priešventinėmis dienomis
12.00/13.00 val. -17.00 val.
VDM grupių veiklos uždaviniai:
1. namų darbų ruoša;
2. mokymosi spragų kompensavimas (dalykų konsultacijos po pamokų);
3. individualių neformaliojo ugdymo poreikių tenkinimas;
4. bendrųjų gebėjimų bei kompetencijų ugdymas (mokymas mokytis);
5. sveikos gyvensenos ugdymas;
6. socialinė priežiūra;
7. laisvalaikio, socialinių ir pilietinių veiklų organizavimas.

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
Visiems mokiniams, kurie nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal pradinio ugdymo programą
pirmoje klasėje, skiriami nemokami pietūs mokykloje, nevertinant pajamų. Dėl nemokamų pietų
pirmokui prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą teikti nereikia.
SOCIALINĖ PARAMA
Mokiniams gali būti teikiamos dvi paramos rūšys: nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs) ir
parama mokinio reikmenims įsigyti (92 Eur per kalendorinius metus). Daugiau apie paramą
rasite https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/socialine-parama-mokiniams-2022-2023mokslo-metais/
MOKINIO UNIFORMA PROGIMNAZIJOJE
Informaciją apie mokyklos uniformą rasite mokyklos svetainėje adresu :
http://www.vilties.vilnius.lm.lt/tevams.html .
PROFILAKTINIS VAIKŲ SVEIKATOS PATIKRINIMAS
Profilaktiškai pasitikrinti sveikatą ir apsilankyti pas šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą
privaloma visiems vaikams iki 18 metų. Patikrinimas turi būti atliekamas kiekvienais kalendoriniais
metais iki prasidedant ugdymo(-si) procesui mokykloje. Papildoma informacija mokyklos
svetainėje adresu: http://www.vilties.vilnius.lm.lt/tevams.html . Susitikime aptarsite su 1-os klasės
mokytoja.

MOKINIO PAŽYMĖJIMAS
Mokinio pažymėjimui gauti iki rugsėjo 10 d. 1-os klasės mokytojai pateikite 2 dokumentines
nuotraukas (kitoje pusėje ar ant voko užrašykite klasę, mokinio vardą, pavardę bei gimimo datą).
PIRMOKO PRIEMONIŲ MOKYKLAI SĄRAŠAS
Pirmoko priemonių sąrašas paskelbtas mokyklos svetainėje „Rekomenduojamas pirmoko
krepšelis“ http://www.vilties.vilnius.lm.lt/priemimo_tvarka.html . Susitikimo metu šį sąrašą dar
patikslins pradinių klasių mokytoja.
VADOVĖLIAI IR PRATYBŲ (UŽDUOČIŲ) SĄSIUVINIAI
Susitikimo metu papildomai aptarsite su 1-os klasės mokytoja
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLA
Neformaliajam švietimui 1-oje klasėje skiriamos 2 val. per savaitę. Skelbiame numatomų 20222023 m.m. neformaliojo švietimo būrelių sąrašą bei jų veiklos aprašymą:
Mokytojo
pavardė,
Būrelio pavadinimas
Valandų
vardas
skaičius
Būrelio veiklos aprašymas
per sav.
Jurkynienė
Saulė

Keramikos būrelis 1-2
kl. mokiniams*
(214 kab.)

Masliukienė
Rasa

Dailės būrelis "Rasos
lašeliai" 1-2 kl.
mokiniams*
(119 kab.)

Stepanenkienė
Liudvika

Fizinio ugdymo būrelis
"Augu sveikas" 1-2 kl.
mokiniams*
II sporto salė

Jolanta
Andrijauskaitė

Ankstyvosios anglų
kalbos būrelis 1 kl.
mokiniams*
(315 kab.)

Keramikos būrelio programa skirta pirmųketvirtų klasių mokiniams. Keramikos
būrelio užsiėmimai suteikia žinių apie
keramikos technikas, mokiniai gali iš
molio nulipdytus darbelius dekoruoti,
spalvinti. Rengiamos mokinių sukurtų
keramikos darbelių parodos.
Būrelyje vaikai galės išreikšti savo
1
fantazijas ir vaizduotę piešiniuose,
susipažins su įvairiomis piešimo
technikomis ir jas išbandys, dalyvaus
įvairiuose respublikiniuose ir
tarptautiniuose piešinių konkursuose,
būrelio darbais papuoš mokyklos erdves.
Būrelyje lavinsime 1 kl. mokinių fizines
1
savybes, susipažinsime su sveikos
gyvensenos principais, mokysimės dirbti
komandoje ir ugdysime aktyvaus
gyvenimo įgūdžius.
Anglų kalbos neformaliojo švietimo
Dvi
grupės būrelio programa skirta pirmų klasių
po 1 val. vaikams, kurie nori išmokti kalbėti anglų
kalba. Užsiėmimų metu didžiausias
dėmesys skiriamas anglų kalbos
vartojimui, bendravimui anglų kalba
naudojant aktyvius mokymo metodus,
atskleidžiant vaiko asmenybę, ugdant jo
saviraišką Programos turinys apima
kasdienes, vaikams aktualias temas, su
kuriomis jie susiduria tiek asmeninėje,
tiek socialinėje aplinkoje. Užsiėmimų
metu vaikai išmoks prisistatyti, užduoti
1

klausimus, kurs monologus, dialogus,
vaidins, mokysis eilių, dainų, žiūrės
edukacinę animaciją, atliks kūrybines
užduotis.

Veiklos tikslas suburti muzikuojančius
mokinius, lavinti jų muzikinį skonį bei
dainavimo įgūdžius, sudaryti sąlygas įgyti
sceninės kultūros patirties. Chore
dainuojantys vaikai mokysis ne tik
vokalinio dainavimo, bet ir lavins ritmo,
judesio pojūčius. Kiekvienas mokinys
skatinamas saviraiškai, o tai padeda
nugalėti scenos baimę.
Audronė
1-4 klasių muzikinis
Mokinukai turės galimybę turiningai
2 val.
Šakalienė
teatriukas
praleisti laisvalaikį, patirs malonių
„Aplodismentai“*
akimirkų kultūringai bendraujant ir
(223 kab.)
bendradarbiaujant, kuriant ir įgyvendinant
menines idėjas. Mokiniai gilins
dainavimo, vaidybos kompetencijas.
Mokysis išraiškingai pasakoti bei kalbėti,
nugalėti „scenos baimę, laisviau jausis ne
tik scenoje, bet ir pamokose, dalyvaudami
mokyklos, miesto ir respublikos
renginiuose. Gilins bendrąsias menines ir
estetines kompetencijas.
Vizgirdienė
Lėlių teatro būrelis
1-2 val.
Lėlių teatras – tai žaidimas ir
Elona
"Bildukas" 1-2 kl.
draugystė. Tai veikla, kuri suteikia
mokiniams*
džiaugsmo, moko suprasti gėrio svarbą.
(114 kab.)
Lėlė vaiko rankose gali kurti stebuklus.
Vienas iš natūraliausių būdų sugrąžinti
vaikams bendravimo ir kūrybos
džiaugsmą yra teatrinis ugdymas. Niekas
taip neapjungia ir nesuvienija žmonių,
kaip bendra, įdomi, kūrybinė veikla.
Vaikai mokosi klausytis, išgirsti, kalbėti
ir veikti. Lavina savo kalbos aiškumą,
taisyklingumą, raiškumą, įtaigumą,
garsumą ir balso tembrą. Kartu ruošdami
vaidinimus mokosi bendrauti ir
bendradarbiauti. Lavina atsakingumo ir
pareigingumo jausmą. Ugdosi pirminę
teatrinę kompetenciją.
*šie būreliai nemokami, finansuojami mokinio krepšelio lėšomis.
Zita
Druktenienė

1-4 klasių mokinių
choras*
(223 kab.)

1-2 val.

Informaciją apie neformaliojo švietimo būrelių, veiklos pradžią, tvarkaraščius, registraciją rugsėjo
5-9 dienomis skelbsime progimnazijos tinklapyje. Papildoma informacija apie neformaliojo būrelių
veiklas, mokinių skaičių per „Mano dienyną“ pasidalins būrelių vadovai ir pirmų klasių bei VDM
grupių mokytojos.
P.s.: Tėvelių pageidavimu nuo šių mokslo metų progimnazijos patalpose pradės veikti mokami
„Robotikos“, programavimo būreliai ir tęs veiklą „Karate“ bei „Futbolo“ būreliai.

