
 

Mieli Gedminiečiai,  

 

    Rugsėjo 3 d. nuskambėsiantis skambutis į progimnaziją pakvies net 929 Gedminiečius. 

Turbūt su didžiausiu jauduliu šios dienos ir susitikimo su mokytojais laukia net 97 pirmo-

kai, 72 naujai atvykę mokiniai.  

   Dirbdami visi kartu kursime saugią, jaukią mūsų Mokyklą, kurioje kiekvienas gali siekti 

savojo tikslo, mokytis vienas iš kito, nustebti,  atrasti, suprasti.  

    Mokysimės ne tik iš knygų, bet ir keliaudami, stebėdami, tyrinėdami, dainuodami, žais-

dami. Remsime mokinių iniciatyvas, drąsą ir saviraiškos augimą. Sieksime, kad mokslo 

metai būtų prasmingi, įsimintini, įdomūs mums visiems. 

   Naujus mokslo metus pradedame keisdamiesi: džiaugiamės atnaujintais į mokyklą ve-

dančiais takais, sporto aikštynais, ypač nekantraujame įgyvendinus progimnazijos moder-

nizacijos projektą išvysti šiuolaikiškas laboratorijas, technologijų, muzikos kabinetus. 

   Ir toliau plėsime informacinių technologijų, kaip efektyvaus mokymo įrankio, naudoji-

mą. Interaktyvūs kubai, ekranai, planšetės, 3D spausdintuvas, priemonės, skirtos progra-

mavimo pradmenims ugdyti, edukacinės platformos mokymuisi suteiks dinamiškumo, ak-

tyvins vaikų smalsumą, norą sužinoti nauja. 

 Žinoma, mums labai svarbi visų Gedminiečių  gera savijauta progimnazijoje, todėl inici-

juosime bendradarbiavimą skatinančias veiklas, toliau vykdysime prevencines programas, 

stengsimės  pamatyti ir išgirsti kiekvieną. 

   Tiek mokytojai, tiek mokiniai mokysis, bendradarbiaus dalyvaudami nacionaliniame 

projekte „Informatika pradiniame ugdyme“, 4 tarptautiniuose programų „Nordplus“ bei 

„Erasmus+“ projektuose. 

   Noriu paraginti visus: BŪKIME, KURKIME, AUKIME KARTU!  

Su nauja pradžia! 

 

Direktorius 

Aurelijus Liaudanskas 

2018–2019 mokslo metai 

Naujienlaiškis 



Ugdymo procesas 

Klasė Ugdymo proceso 

pradžia 

Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė 

1–4 2018 m. rugsėjo 

3 d. 

2019 m. birželio 7 d. 35 savaitės (175 ugdymo dienos) 

5–8 2018 m. rugsėjo 

3 d. 

2019 m. birželio 21 d. 37 savaitės (185 ugdymo dienos) 

Mokinių atostogos 

Atostogos Prasideda Baigiasi Grįžta 

Rudens 2018 m. spalio 29 d. 2018 m. lapkričio 2 d. 2018 m. lapkričio 5 d. 

Žiemos 

(Kalėdų) 

2018 m. gruodžio 27 d. 2019 m. sausio 2 d. 2019 m. sausio 3 d. 

Žiemos 2019 m. vasario 18 d. 2019 m. vasario 22 d. 2019 m. vasario 25 d. 

Pavasario 

(Velykų) 

2019 m. balandžio 23 d. 2019 m. balandžio 26 d. 2019 m. balandžio 29 d. 

Pamokų ir pertraukų laikas  
                     1 kl. mokiniams                                                2–8  kl. mokiniams  

Pamokų laikas Pertraukų laikas Pamokų laikas Pertraukų laikas 

1. 8.00–8.35 1. 8.35–8.55 1. 8.00–8.45 1. 8.45–8.55 

2. 8.55–9.30 2. 9.30–9.50 2. 8.55–9.40 2. 9.40–9.50 

3. 9.50–10.25 3. 10.25–10.50  3. 9.50–10.35 3. 10.35–10.50 

4. 10.50–11.25  4. 11.25–12.05  4. 10.50–11.35 4. 11.35–12.05 

5. 12.05–12.40   5. 12.05–12.50 5. 12.50–13.00 

    6. 13.00–13.45 6. 13.45 –13.55 

    7. 13.55–14.40   

Mokslo metai skirstomi 
1–5 klasėse pusmečiais 

Pusmetis Prasideda Baigiasi 

Pirmasis pusmetis 

1-4 klasės 2018 m. rugsėjo 3 d. 2019 m. sausio  18 d. 

5 klasės 2018 m. rugsėjo 3 d. 2019 m. sausio  31  d. 

Antrasis pusmetis 

1-4 klasės 2019 m. sausio 21 d. 2019 m. birželio 7 d. 

5 klasės 2019 m. vasario 1 d. 2019 m. birželio 21 d. 

6–8 klasėse trimestrais 

Trimestras Prasideda Baigiasi 

Pirmasis trimestras 2018 m. rugsėjo 3 d. 2018 m. lapkričio 30 d. 

Antrasis trimestras 2018 m. gruodžio 3 d. 2019 m. kovo 15 d. 

Trečiasis trimestras 2019 m. kovo 18 d. 2019 m. birželio 21 d. 

Svarbi informacija 



Pailginta dienos grupė  

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. 

liepos 27 d. sprendimu Nr.T2-194 „Dėl atlyginimo už teikiamą 

pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdy-

mo mokyklose dydžio nustatymo“ 1, 2. punktais: 

 

Vienam asmeniui per mėnesį atlygintinai teikiamos pailgintos 

dienos grupės paslaugos kaina savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose: 

1.1. 3 val. per dieną— 35,90 euro; 

1.2. 4 val. per dieną—47,90 euro; 

1.3. 5 val. per dieną—59,90 euro. 

Minimalus mokinių skaičius—ne mažesnis kaip 12, maksima-

lus—ne didesnis kaip 24. 

Už paslaugą nemokama, jeigu mokinys gauna nemokamą mai-

tinimą arba yra didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių.  

Mokėjimas už pailgintos dienos grupę 
Kiekvieną mėnesį yra pateikiamas mokėjimo kvitas. Mėnesio 

įmoką reikia sumokėti iki einamojo mėnesio 25 d. į kvite nuro-

dytą sąskaitą.  

Pailgintos dienos grupės veikla 
Grupėje vyksta įvairi veikla: skiriamas dėmesys vaiko akty-

viam ir pasyviam poilsiui, pagal galimybes gilinamos vaikų 

žinios, mokėjimai ir įgūdžiai, sudarytos sąlygos lankyti nefor-

maliojo vaikų švietimo užsiėmimus progimnazijoje. 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali progimnazijos valgykloje užsa-

kyti savo vaikui pavakarius.  

Socialinė parama 

            Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo 

mokslo metų pradžios, vienas iš vaiko tėvų, globėjų 

(rūpintojų) ar pats pilnametis mokinys turi kreiptis ir pateikti 

visus reikiamus dokumentus iki rugpjūčio 25 d. Pateikus 

prašymą po rugpjūčio 25 d., mokiniui nemokamas 

maitinimas teikiamas nuo sekančios dienos, kai mo-

kykla gauna informaciją apie priimtą sprendimą dėl  

nemokamo maitinimo skyrimo.   

Teisę į socialinę paramą mokiniai turi, jeigu šeimos pajamos 

vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 vals-

tybės remiamų pajamų dydžio (183,00 Eur). Nemokamas 

maitinimas taip pat gali būti teikiamas mokiniams, jeigu šei-

mos (globėjo) pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra 

didesnės kaip 183,00 Eur, bet neviršija 268,40 Eur dydžio, 

kai jie išnaudojo visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimy-

bes. 

Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant bendrai gyvenančių as-

menų pajamas, į šeimų, auginančių vaikus, pajamas neįskai-

tomos jų gaunamos išmokos vaikams. Taip pat, apskaičiuo-

jant bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas, nėra 

įskaitoma dalis (priklausomai nuo šeimos situacijos nuo 15 

iki 35 procentų) darbinių (darbo užmokesčio) pajamų. 

            Mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 1,5 BSI 

(57,00 Eur) dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius 

metus. Jei mokinys patiria socialinę riziką, parama mokinio 

reikmenims įsigyti teikiama kortele, skirta pirkti mokinio 

reikmenis parduotuvėse ir prekybos centruose. Prašymai dėl 

paramos mokinio reikmenims įsigyti bus priimami iki spalio 

5 d., vėliau ši parama nebus skiriama.  

            Klaipėdos miesto gyventojai prašymus dėl socialinės 

paramos mokiniams gali teikti elektroniniu būdu interneto 

svetainėje www.spis.lt arba Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės 

paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje pagal išanksti-

nę registraciją. 

Pareiškėjai, deklaruojantys gyvenamąją vietą šiaurinėje mies-

to dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.),  priimami Vytauto g. 

13.  

Pareiškėjai. deklaruojantys gyvenamąją vietą pietinėje miesto 

dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai), prii-

mami Laukininkų g. 19A.  
     Išsamesnė informacija teikiama telefonais:  

           Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40 

           Laukininkų g. 19 a – tel. (8 46) 32 46 96 

  

Svarbu! 

    Jeigu į užsienį išvyksta vienas iš tėvų, o vaikas lieka gy-

venti su kitu iš tėvų jam įprastoje vietoje, niekur kreiptis ne-

reikia.  

 Jei į užsienį išvyksta vienintelis iš turimų tėvų (arba tas tė-

vas, su kurio vaikas gyvena daugiausia arba su kuriuo teismo 

sprendimu yra nustatyta vaiko gyvenamoji vieta), tokiu atveju 

išvykstantis tėvas turi nuspręsti, kam patikėti savo nepilname-

čius vaikus.  

     Tačiau teisiškai neįformintas toks tėvų sprendimas neturi 

teisinių pasekmių, t.y. kilus būtinybei artimieji, kurių priežiū-

rai paliktas vaikas, negali atstovauti vaiko interesams nei pro-

gimnazijoje, nei gydymo įstaigoje.  

    Todėl prieš išvykdami ilgesniam laikui gyventi i/ar dirbti į 

kitą valstybę, tėvai privalo sutvarkyti savo vaiko atstovavimo 

ir priežiūros klausimus. Su prašymu dėl laikinos globos 

(rūpybos) nustatymo Lietuvoje paliekamiems vaikams tėvai 

turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės Vaiko 

teisių apsaugos tarnybą (VTAT). Prašyme turi būti nurodo-

mas asmuo, kuriam tėvai patiki savo vaiką, vaiko gyvenama-

sis adresas, taip pat data, iki kada tėvai išvyksta, ir įsipareigo-

jimai siųsti tam tikrą sumą pinigų vaikams išlaikyti. Šis pra-

šymas yra laisvos formos.  

Svarbu! 

Vadovaujantis Vaiko teisų apsaugos dokumento nuostato-

mis, progimnazijos darbuotojai visada informuos Klaipėdos 

miesto Vaiko teisų apsaugos specialistą, kilus bet kokiems 

įtarimams apie vaiko teisių pažeidimą, patiriamą emocinį, 

fizinį, psichologinį smurtą artimoje aplinkoje. 

http://www.spis.lt


Neformalusis vaikų švietimas 

Užsiėmimų pasiūla gali keistis.  

Tvarkaraštis bus skelbiamas progimnazijos interneto svetai-

nėje, skyrelyje TVARKARAŠČIAI 

Uniformos 

* Mokyklinės uniformos privalomos visiems progimnazijos moki-

niams. 

* Mokyklinės uniformos dėvimos visus mokslo metus. Netradicinio 

ugdymo dienų metu ir šiltuoju metų laiku galima eiti į pamokas be 

mokyklinės uniformos. 

* Mokinys progimnazijoje privalo 

dėvėti tvarkingą uniformą: mokyk-

linį megztinį, juodas kelnes ar sijo-

ną, mokyklinį sarafaną. Pageidauti-

na įsigyti ir trumparankovius uni-

forminius marškinėlius. 

* Draudžiama dėvėti bliuzonus su gobtu-

vais, atviras palaidines, mini sijonus, 

šortus, bridžius, sportines kelnes, ne juo-

dus džinsus. 

* Mokinys, 3 kartus pastebėtas be mokyk-

linės uniformos, rašo paaiškinimą klasės 

vadovui, klasės vadovas aptaria šią pro-

blemą su mokinio tėvais (globėjais, rūpin-

tojais), esant poreikiui mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai) gali būti kviečiami į 

progimnaziją pokalbiui. 

KAIP ĮSIGYTI NAUJĄ UNIFORMĄ:  

http://www.gedminai.lt/n/paslaugos/uniformos/ 

Dėl poilsinių-pažintinių kelionių  ugdymo proceso 

metu 

   Mokinio, išvykstančio į poilsinę-pažintinę kelionę ne moki-

nių atostogų metu, tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia pro-

gimnazijos direktoriui nustatytos formos prašymą, raštu įsipa-

reigoja užtikrinti, kad per dvi darbo savaites jų vaikas sava-

rankiškai likviduos susidariusias dalykų žinių spragas, pro-

gimnazijai neorganizuojant atskiro mokymosi pagalbos teiki-

mo. 

 

Dėl mokinių maitinimo progimnazijoje 

     Pasikeitus mokinių maitinimo paslaugos teikėjui, gali keis-

tis mokinių maitinimo organizavimo tvarka. Apie naująją 

tvarką  artimiausiu metu informuosime progimnazijos interne-

to svetainėje ir e.dienyno pranešimu. 

    Nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojus  naujajai vaikų maitinimo orga-

nizavimo tvarkai, prašome  užtikrinti, kad Jūsų vaikas į pro-

gimnaziją atsineštų tik leistinus maisto produktus, gėrimus.  

    Progimnazija neatsako už  ne progimnazijos valgykloje 

įsigyjamų maisto produktų bei gėrimų kokybę.   

 

Būrelis Klasių 

grupės 

Mokytojas 

„Skaitanti Lietuva“  5–8 kl.  I. Balsienė  

Mokinių savivaldos klu-

bas „OHO“  

5–8 kl.  P. Barzinskis 

Instrumentinis ansamblis  1–8 kl.  N. Dzimidienė  

Sporto būrelis „Judam!”    1–4 kl.  L. Eirošė 

„Jaunieji staliai“  5–8 kl.  S. Freitakas 

Kuriančių mokinių „Studija 

A“ 

5–8 kl.  R. Ivanauskas 

„Skaitau su draugu”  1–8 kl.  L. Jurkuvienė 

„POP studija“  1–4 kl.  E. Martinkevičienė 

,,Teatrinukai“  5–8 kl.  V. Paniuškienė 

„Mažoji laboratrija“ 1–4 kl.  D. Remeikienė, D. 

Stasiulienė 

Vokalo studija  1–8 kl.  P. Barzinskis 

Dailės būrelis „Spalvų šo-

kis“ 

1–4 kl.  R. Sirusienė 

Sporto būrelis 

„Olimpukas“  

5–8 kl.  N. Triuškienė 

Lankymosi progimnazijoje tvarka 

* Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) atėję į progimnaziją 

(išskyrus prieš ugdymo proceso pradžią) privalo užsiregist-

ruoti Asmenų lankymosi progimnazijoje registracijos žurnale 

(toliau – žurnalas), esančiame budėtojo darbo vietoje ir pa-

teikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. 

* Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) į mokytojus ir/ar klasių 

vadovus, švietimo pagalbos specialistus, visuomenės sveika-

tos priežiūros specialistą, progimnazijos administraciją gali 

kreiptis tėvų valandos metu arba iš anksto suderinę susitikimo 

laiką (išskyrus skubius, nenumatytus atvejus). 

* Interesantai laukia pirmo aukšto fojė, kol ateina kviestas 

progimnazijos darbuotojas. Po susitikimo darbuotojas intere-

santą išlydi. Šis reikalavimas netaikomas tėvams (globėjams, 

rūpintojams), atvykusiems pas progimnazijos socialinį peda-

gogą. 

* Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) vaikų laukia pirmo 

aukšto fojė. 

 



Progimnazijoje mokiniai privalo laikytis priimtų „Mokinio 

elgesio taisyklių”, paklusti teisėtiems  progimnazijos darbuo-

tojų reikalavimams. 

Progimnazija neatsako už mokinio saugumą, jam savavališ-

kai išėjus iš progimnazijos teritorijos pamokų ir pertraukų 

Modelio „Pagalbos klasė“ įgyvendinimas 

* 3–8 klasių mokiniai gali atlikti namų darbus savarankiškai 

ar padedant mokytojui „Namų darbų klasės“ užsiėmimų 

metu (užsiėmimų tvarkaraštis bus skelbiamas progimnazijos 

interneto svetainėje, skyrelyje TVARKARAŠČIAI). 

* 5–8 mokiniai gali lankyti dalykų konsultacijas pagal suda-

rytą tvarkaraštį, kuris skelbiamas progimnazijos interneto 

svetainėje, skyrelyje TVARKARAŠČIAI. 

* 2–8 klasių gabiems mokiniams ir atvykusiems iš užsienio 

pagal galimybes skiriamos 

konsultacijos.  

* 5–8 klasių gerai besimokan-

tys mokiniai savanoriai gali 

padėti turintiems mokymosi 

spragų, nepažangiems moki-

niams. Nuolatiniams savano-

riams mokiniams išduodami 

Kontrolinių  darbų rašymo tvarka 

* Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės 

savarankiškas, projektinis, kūrybinis, laboratorinis ar kitoks 

raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip 

įvaldyta dalyko programos dalis (tema, kelios temos, skyrius, 

logiškai užbaigta dalis, savarankiškai išmokta dalis ir pan.). 

* Savarankišku darbu vadinti rašto darbą trunkantį iki 20 

min. ir apimantį 1-2 temų išeitą kursą. 

* Per vieną dieną klasė gali rašyti ne daugiau kaip vieną 

kontrolinį darbą. 

* Kontrolinio darbo laiką į grafiką dalyko mokytojas įrašo ne 

vėliau kaip prieš savaitę.  

* Kontrolinių darbų grafikas skelbiamas mėnesio pradžioje 

progimnazijos internetinėje svetainėje.  

* Pirmąjį mokslo metų mėnesį pasiekimai netikrinami kont-

roliniais darbais. 

* Mokinys privalo nustatytu laiku atsiskaityti už kiekvieną 

numatytą vertinimo užduotį (kontrolinį darbą ar kt.). Jeigu 

mokinys per 2 savaites neatsiskaitė ir nepademonstravo ben-

drosiose programose numatytų pasiekimų, įrašomas nepaten-

kinamas pažymys į elektroninį dienyną. 

* Mokinys, praleidęs vertinimo užduotį dėl pateisinamų prie-

žasčių (liga, dalyvavimas varžybose ir pan.) ir pateikęs patei-

sinantį dokumentą, gali neatsiskaityti užduoties pirmąją grį-

žimo į Progimnaziją savaitę, esant poreikiui suteikiama mo-

kymosi pagalba. Vertinimo užduotį turi atlikti per ateinan-

čias dvi savaites. 

* Suderinus su mokytoju, mokinys gali perrašyti kontrolinį 

darbą, už kurį gavo nepatenkinamą įvertinimą. Abiejų kont-

rolinių darbų įvertinimai įrašomi į elektroninį dienyną. 
 

Kontaktai   

 

Direktorius A. 

Liaudanskas 

 

(8 46) 34 59 10  direktorius@gedminai.lt 

Raštinės vedėja 

R. Baltrimė  

(8 46) 34 61 09

   

mokykla@gedminai.lt  

Direktoriaus 

pav.ugdymui: 

I.Balsienė  

(8 682) 61 869  i.balsiene@gedminai.lt  

A.Jankauskienė  (8 618) 87 875  a.jankauskiene@gedminai.lt  

S.Rudelis  (8 619) 34 077  s.rudelis@gedminai.lt 

D.Stasiulienė  (8 645) 55 913  d.stasiuliene@gedminai.lt  

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

organizatorius 

P.Barzinskis  

(8 620) 76 892  p.barzinskis@gedminai.lt 

Socialinė peda-

gogė 

V.Aliubavičienė  

(8 647) 90 585  v.aliubaviciene@gedminai.lt 

Psichologė 

R.Perminienė  

(8 647) 90 585  r.perminiene@gedminai.lt  

Logopedė 

A.Musonienė  

 a.musoniene@gedminai.lt  

Specialioji peda-

gogė 

L.Daubarienė  

 l.daubariene@gedminai.lt  


