
             

 

 

 Nuo 2021m. kovo 1d.  

skelbiamas mokinių priėmimas       į 

1-ąsias klases 

2021-2022 m.m. 
 

 

1. Mokinių   p r i ė m i m a s   vyksta, 

vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“ 

(skelbiama  www.svietimas.vilnius.lt  ). 

2. P r a š y m a i  į progimnaziją mokytis pagal 

pradinio ugdymo programą pildomi internetu. 

Prašymų formos skelbiamos Savivaldybės interneto 

svetainės puslapyje (www.svietimas.vilnius.lt  ). 

3. Prašymai  mokytis   n a g r i n ė j a m i gavus 

pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, 

kurie progimnazijai pateikiami ne vėliau, kaip iki 

2020-05-31. 

4.Smulkesnės  i n f o r m a c i j o s teiraukitės 

telefonais:  233 64 49, 233 62 81, arba 

ieškokite progimnazijos internetiniame  

puslapyje ( www.vilties.vilnius.lm.lt ). 

5.Virtualus progimnazijos pristatymas: 

http://www.vilties.vilnius.lm.lt/Mokyklos%20veikl%

C4%85%20reglamentuojantys%20dokumentai/PRI

EMIMAS/GVM.mp4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progimnazijos himnas 

Maži kopia į aukštą kalną, 

Dideli, sparnus išskleidę, nuo jo pakyla. 

Diena po dienos, metai po metų 

Žinių vainiką pinam, viltį auginam. 

 

O mano Geroji Viltis ! 

Tau ji atvėrus duris. 

O ta jaunystės dvasia 

Lai švies kelyje. 

 

Čia ne vien tik knygos, bet dainos ir spalvos, 

Net molis atgyja rankų šilumoj, 

Šokio sūkury čia pinasi kartos, 

Visa auga ir keičias vilties šviesoj. 

 

O mano Geroji Viltis ! 

Tau ji atvėrus duris. 

O ta jaunystės dvasia 

Lai švies kelyje. 

  

Muzika ir žodžiai 

mokytojos O. Amulytės 
 

____________________________________________________ 

 
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija 

Adresas: Skroblų 3A, Vilnius; 

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

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus Gerosios Vilties  

progimnazija 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2021-2022 m.m.  
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Mūsų progimnazijoje 
 

 

 Mokiniai 8 metus mokosi vienoje 

ugdymosi įstaigoje . Progimnazija  

priima mokytis pagal pradinio (1-4 

kl.)  ir pagrindinio ugdymo I dalies 

(5-8kl.) programas.    
 

 Dirba tik kvalifikuoti pedagogai 

(vyresnieji mokytojai, mokytojai 

metodininkai, mokytojai ekspertai). 
 

 Teikiama kvalifikuota logopedo, 

specialiojo pedagogo, socialinio 

pedagogo,  psichologo, mokytojo 

padėjėjo ir visuomenės sveikatos 

priežiūros specialisto pagalba. 
 

 Jauki, saugi aplinka, šiuolaikiškos 

erdvios klasės, ir dalykų (muzikos, 

dailės,  etikos ir tikybos, užsienio 

kalbų,  technologijų ir kt.) 

kabinetai,  sporto ir šokių salės,   

informacinis centras, moderni 

biblioteka, renovuota lauko 

krepšinio aikštelė ir futbolo 

stadionas. 
 

 Mokiniai  skatinami  dalyvauti  

progimnazijos,   seniūnijos,  miesto, 

Lietuvos  Respublikos, ir  

tarptautiniuose   renginiuose, 

projektuose,  olimpiadose.  

 

                  

 
 
 

 Pradinių klasių mokiniai dalyvauja 

mokymo plaukti projekte. Mokiniai 

mokomi plaukti šalia mokyklos 

esančiame  baseine „Olimpinė 

pradžia“. 
 

 Mokiniai aktyviai dalyvauja 

įvairiose  edukacinėse programose. 

Vyksta netradicinės pamokos 

teatruose, muziejuose, istorinių 

pažintinių ekskursijų, išvykų metu.  
 

 Kokybiškas maitinimas erdvioje 

progimnazijos valgykloje (socialiai 

remtiniems mokiniams skiriamas 

nemokamas maitinimas). 
 

 Nemokama Visos dienos mokykla     

( pailgintos dienos grupė)  1-4 kl. 

mokiniams, kurios metu mokiniai 

tęsia ugdymo procesą neformalioje 

aplinkoje, dalyvauja būrelių 

veiklose, vykdo projektus, ruošia 

namų darbus, konsultuojasi, žaidžia 

lavinamuosius žaidimus, tyrinėja, 

kuria, sportuoja sporto salėje bei 

stadione, keliauja ir kt. 
 

 
 

 

 

 

 

 Nemokami neformaliojo ugdymo 

užsiėmimai: 

 
 

 Dalykų būreliai :anglų kalbos 

(1kl.), vokiečių kalbos (1-4 kl.) 

matematikos :Matematika su Lego 

(1-2 kl.), Įdomioji  matematika (3-4 

kl.), informacinių technologijų - 

“Pirmieji žingsniai informatikos 

pasaulyje”,”Mano kompiuteris”,  
 

 Meno būreliai (pradinių klasių 

mokinių –keramikos, dailės”Rasos 

lašeliai”,  technologijų “Menų 

sintezė”, lėlių teatro “Bildukas”) 
 

 Sporto  ir šokio būreliai (Tautinių 

šokių kolektyvas “Viltukas”, 

kvadrato ir judriujų žaidimų 

būreliai, krepšinio ir futbolo 

treniruotės )  
 

 Socializacijos būreliai (Ankstyvojo 

elgesio prevencija -“Antrasis 

žingsnis”, “Opkus”(“Olweus”) 

smurto ir patyčių prevencijos 

programa”). 
 

Ps.: smulkesnė informacija apie veikiančius neformaliojo 

ugdymo būrelius progimnazijos tinklapyje 
www.vilties.vilnius.lm.lt  
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