
Informacija 5-8 klasių mokinių tėveliams, globėjams 

 
Informuojame, kad Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijoje 2022 – 2023 

m. m. sukomplektuotos trys penktos klasės.   
Naujai atvykusių penktokų tėvelius  2022 m. rugpjūčio 29 – 30 d. klasių auklėtojos  pakvies 

susipažinimo pokalbio.   

 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

2022 – 2023 m. m. 

 

Ugdymo procesas  ir mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. 

Ugdymo proceso trukmė: 

  1. 5 – 8 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, 

  2. Ugdymo procesas (pamokos) 5 – 8 kl. mokiniams baigiasi 2023 m. birželio 22 d. 

 

Mokslo metai 5 – 8 klasėse skirstomi trimestrais: 

Mokslo metai I trimestras II trimestras III trimestras 

2022-2023 09-01 – 11-30 12-01 – 03-19 03-20 – 06-22 

 

 

2022-2023 m. m. 5-8 kl. mokiniams skiriamos atostogos: 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

(paskutinė diena) 

Rudens  2022-10-31 2022-11-04 

Žiemos ( Kalėdų ) 2022-12-27 2023-01-06 

Žiemos 2023-02-13 2023-02-17 

Pavasario (Velykų)  2023-04-11 2023-04-14 

Vasaros 2023-06-23   2023-08-31 

 

Pamokos vyksta pagal parengtą pamokų tvarkaraštį, kuris progimnazijos interneto svetainėje bus 

skelbiamas nuo rugsėjo 1 d. 

Pamokų laikas ir skambučiai derinami prie 2-8 klasių pamokų laiko: 

1 pamoka prasideda 8.00 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. 

 Numatomos netradicinio ugdymo dienos: 

 rugsėjo 1d. – mokslo metų pradžios šventė; 

 rugsėjo 2,5 d. -  „Komandų formavimo veiklos“ gamtoje, mieste ir kt.; 

 spalio 4 d. – orientacinio sporto diena „Ar pažįstu Vilnių?“; 

 gruodžio 6 d. - etnokultūros diena; 

 gruodžio 22 d. – „Kalėdų žvaigždė“; 

 sausio 25 d. –projektas „Mano Vilnius“; 

 vasario 22 d. – ugdymo karjerai ir antikorupcinio ugdymo diena; 

 kovo 25 d. – Šeimos diena (šeštadienis); 

 birželio 16 d. – sporto diena. 

  

Minimalus pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per savaitę,  

Dalykai Pamokų skaičius per sav. 

Dorinis ugdymas (tikyba/etika) 1 pamoka. 

Lietuvių kalba 5 pamokos 

Anglų kalba 3 pamokos 

Rusų/vokiečių kalba (nuo 6 kl.) 2 pamokos 

Matematika 4 pamokos 

Informacinės technologijos 2 pamokos 

https://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/archyvas/31224


Gamta ir žmogus/ biologija  2 pamokos 

Fizika (nuo 7 kl.) 1-2 pamokos 

Chemija (nuo 8 kl.) 2 pamokos 

Istorija 2 pamokos 

Geografija (nuo 6 kl.) 2 pamokos 

Dailė  1 pamoka 

Muzika 1 pamoka 

Technologijos 2 pamokos 

Fizinis ugdymas 3 pamokos 

Žmogaus sauga (5,7 kl.) 1 pamoka 

Kryptingas meninis ugdymas (teatras, 

choras) *tik kryptingo meninio ugdymo klasėse 

1 pamoka 

Socialinė-pilietinė veikla  10 val. per m.m. 

Neformalusis švietimas (*neprivaloma) 1-2 val. per sav. 

  

 

 

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-2022-2023-

mokslo-metais/ 

 

MOKINIO UNIFORMA PROGIMNAZIJOJE 

 

Informaciją apie progimnazijos uniformą rasite mokyklos svetainėje adresu: 

http://www.vilties.vilnius.lm.lt/tevams.html . 

 

MOKINIO PAŽYMĖJIMAS 

 

Naujai į progimnaziją atvykę mokiniai klasės auklėtojai atneša dvi nuotraukas 3x4. Viena nuotrauka 

bus skirta mokinio pažymėjimui, kita mokinio asmens bylai. Būtina užrašyti savo vardą, pavardę, klasę 

ir gimimo datą.  

 

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 .  

 

PRATYBŲ (UŽDUOČIŲ) SĄSIUVINIAI 

 

Informacija pateikta progimnazijos svetainėje http://www.vilties.vilnius.lm.lt/ 

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLA 

 

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 klasių auklėtojos. 

Tėvelių pageidavimu  nuo šių mokslo metų progimnazijos patalpose pradės veikti mokami 

„Robotikos“, programavimo būreliai ir tęs veiklą „Karate“  bei „Futbolo“ būreliai. 

 

 

http://daukantopagrindine.vilnius.lm.lt.migdolas.serveriai.lt/Naujienos/k,1044/socialin-parama_1044.html
https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/socialine-parama-mokiniams-2022-2023-mokslo-metais/
https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/socialine-parama-mokiniams-2022-2023-mokslo-metais/
http://www.vilties.vilnius.lm.lt/tevams.html
http://www.vilties.vilnius.lm.lt/tevams.html
http://www.vilties.vilnius.lm.lt/


REKOMENDUOJAMAS PRIEMONIŲ MOKYKLAI SĄRAŠAS 

 

Šį sąrašą dar patikslins dalykų mokytojai. 

 

1. SĄSIUVINIAI linija ir langeliais.  (nepirkite labai daug, mokytojai patikslins, kiek ir kokių 

jų prireiks) 

2. APLANKALAI VADOVĖLIAMS 

3. APLANKALAI SĄSIUVINIAMS 
4. RAŠIKLIAI  (reikėtų bent dviejų) 

5. PIEŠTUKAI, DROŽTUKAS, TRINTUKAS, LINIUOTĖ 

6. PENALAS 

7. KLIJAI 

8. SPALVOTAS POPIERIUS 
9. ŽIRKLUTĖS ( bukais galais, bet pakankamai aštrias, kad vaikas galėtų kirpti popierių) 

10. PIEŠIMO POPIERIUS 

11. APLANKALAS PIEŠINIAMS 

12. GUAŠAS IR AKVARELĖ ( patikslins dailės mokytoja) 

13. FLOMASTERIAI 
14. TEPTUKAI (pirkite visą rinkinėlį įvairių dydžių, kokybiškų, pagamintų iš natūralių 

medžiagų) 

15. APRANGA BEI AVALYNĖ FIZINIO UGDYMO PAMOKOMS 

16. DAUGKARTINĖ VANDENS GERTUVĖ 

 


