
Klaipėdos Gedminų progimnazija 

2019—2020 mokslo metai  
Naujienlaiškis 



 

 Ugdymo procesas 

 Svarbi informacija 

Klasės Ugdymo proceso pra-
džia 

Ugdymo proceso pa-
baiga 

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 

1-4 2019 m. rugsėjo 2 d. 2020 m. birželio 5 d. 35 savaitės (175 ugdymo dienos) 

5-8 2019 m. rugsėjo 2 d. 2020 m. birželio 16 d. 37 savaitės (185 ugdymo dienos) 

1–4 kl. mokiniams vietoje birželio 8, 9 d. ugdymo proceso veiklų organizuojama  

5–8 kl. mokiniams  vietoje birželio 17-23 d. ugdymo proceso veiklų organizuoja-

ma 

Pastaba:  
* Pažintinė kultūrinė veikla mokiniams yra privaloma ugdymo proceso dalis. Ji vykdoma Progimnazijos pasirinktą dieną, 
pasibaigus tos dienos pamokoms. Šios dienos yra įskaičiuojamos  į ugdymo dienų skaičių. 

Data Veikla Pastabos 

2019-04 Pažintinė kultūrinė veikla, skirta karjeros 
ugdymui* 

5 val. prilyginamos 1 ugdymo dienai 

2019-05 Pažintinė kultūrinė veikla, skirta Šeimos 
dienai* 

* Pažintinė kultūrinė, socialinė-pilietinė veikla mokiniams yra privaloma ugdymo proceso dalis. Ji vykdoma Progimnazijos 
pasirinktą dieną, pasibaigus tos dienos pamokoms. Šios dienos yra įskaičiuojamos  į ugdymo dienų skaičių. 

Data Veikla Pastabos 

2019-04 Pažintinė kultūrinė veikla, skirta karjeros 
ugdymui* 

5 val. prilyginamos 1 ugdymo dienai 

2019-05 Pažintinė kultūrinė veikla, skirta Šeimos 
dienai* 

2019-06 Pažintinė kultūrinė veikla, skirta Tarptau-
tinei vaikų gynimo dienai* 

2019–2020 Socialinė–pilietinė veikla* 10 val. prilyginamos 2 ugdymo die-
noms 



 

 Mokslo metai skirstomi 

Pusmetis Prasideda Baigiasi 

Pirmasis pusmetis 

1–4 klasės 2019 m. rugsėjo 2 d. 2020 m. sausio  24  d. 

5 klasės 2019 m. rugsėjo 2 d. 2020 m. sausio  31  d. 

Antrasis pusmetis 

1–4 klasės 2020 m. sausio 27 d. 2020 m. birželio  5 d. 

5 klasės 2020 m. vasario 3  d. 2020 m. birželio  16 d. 

1–5 klasėse pusmečiais  

6–8 klasėse trimestrais  

Trimestras Prasideda Baigiasi 

Pirmasis trimestras 2019 m. rugsėjo 2 d. 2019 m. lapkričio 29 d. 

Antrasis trimestras 2019 m. gruodžio 2 d. 2020 m. kovo 20 d. 

Trečiasis trimestras 2020 m. kovo 23 d. 2020 m. birželio 16 d. 

 Mokinių atostogos 

Atostogos Prasideda Baigiasi Grįžta 

Rudens 2019 m. spalio 28 d. 2019 m. spalio 31 d. 2019 m. lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) 2019 m. gruodžio 23 d. 2020 m. sausio 3 d. 2020 m. sausio 6 d. 

Žiemos 2020 m. vasario 17 d. 2020 m. vasario 21 d. 2020 m. vasario 24 d. 

Pavasario 
(Velykų) 

2020 m. balandžio 
14 d. 

2020 m. balandžio 17 d. 2020 m. balandžio 20 d. 



Neformalusis vaikų švietimas 

Būrelis Klasių 
grupė 

Mokytojas 

Dailės būrelis ,,Spalvų šokis“ 1–4 R. Sirusienė 

Sporto būrelis „Sportuokime 
drauge“ 

1–4 G. Škimelytė 

Vokalo būrelis „POP studija“ 1–4 
5–8 

E. Martinkevi-
čienė 

„Skaitau su draugu“ 1–4 
5–8 

L. Jurkuvienė 

Tautinių šokių kolekty-
vas ,,Gedmina“ 

2–3 
 

L. Klepeckaitė-
Diržininkienė 

Tyrinėjimo ir eksperimentavi-
mo būrelis 
„Mažoji laboratorija“ 

1–4 
  

D. Remeikienė, 
D. Stasiulienė 

Šokių būrelis „Šokio paletė“ 1–4 
5–8 

V. Domarkienė 

Mokinių klubas 5–8 E. Letukaitė-
Kvederienė 

Teatro būrelis ,,Teatrinukai“ 5–8 V. Paniuškienė 

Literatūrinės kūrybos būrelis 
„Studija A“ 

5–8 R. Ivanauskas 

„Jaunųjų skaitytojų klubas“ 5–8 I. Balsienė 

Dizaino studija 5–8 E. Rekštienė 

Dailės būrelis „Dailės studija“ 5–8 L. Grigaitytė 

Kultūros pasas 

* Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimo-

kančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo 

įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems 

atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.  

* Kultūros pasui įgyvendinti kiekvienais kalendoriniais metais 

vienam mokiniui skiriama 15 eurų, kurie panaudojami kultūros 

paso paslaugoms finansuoti.  

* Mokinys kultūros ir meno paslaugomis pasinaudoja dalyvau-

damas kartu su grupe / klase.  

* Kultūros paso paslaugų rinkinys, kuris sudarytas iš nustaty-

tus kriterijus atitinkančių kultūros ir meno paslaugų, skirtų 

kultūros paso tikslams įgyvendinti, mokykloms, mokytojams ir 

mokiniams skelbiamas interneto svetainė-

je www.kulturospasas.lt.    

Pažintinė kultūrinė veikla 

* Privalomai pažintinei kultūrinei veiklai skiriamos ne 

mažiau kaip 34 pamokos 1–4 kl. mokinimas per moks-

lo metus, t. y. 8 ugdymo dienos, ne mažiau kaip 45 pa-

mokos 5–8 kl. mokinimas per mokslo metus, t. y. 9 

ugdymo dienos.  

* Esant poreikiui, galima skirti ir daugiau – iki 72 pa-

mokų per mokslo metus, t. y. 12 ugdymo dienų; pažin-

tinė kultūrinė veikla organizuojama nuosekliai per 

mokslo metus. 

* Progimnazijoje įgyvendinamas „Dalyko patyriminio 

mokymo(si) modelis“.  

* Mokinių patyriminio mokymo(si) veiklų rezultatai 
vertinami trumpais komentarais (1-4 kl.), pažymiu  (5-
8 kl.) elektroniniame dienyne. 

1–4 klasėse 

 

Data 
(mėnuo) 

Veikla 

2019-09 Programos temos pristatymas, susi-
pažinimas su programos tikslais, 
uždaviniais 

2019-10, 
2020-02, 03, 
04 

Programos veiklų įgyvendinimas 

2020-05 Patyriminio mokymo(si) veiklų 
mugė 

    5–8 klasėse 

 

Data 
(mėnuo) 

Veikla 

2019-09 Lietuvių kalbos ir literatūros paty-
riminio mokymo(si) diena 

2019-10 Užsienio kalbų patyriminio moky-
mo(si) diena 

2020-02 Socialinių mokslų (istorija, geogra-
fija, dorinis ugdymas) patyriminio 
mokymo(si) diena 

2020-03 Matematikos patyriminio mokymo
(si) diena 

2020-04 Lavinamųjų  mokslų (kūno kultū-
ra, technologijos, muzika, dailė) 
patyriminio mokymo(si) diena 

2020-05 Patyriminio mokymo(si) veiklų 
mugė 



    Nuo 2018 m. birželio 1 d. įsigaliojo elektroninis vaiko sveikatos pažymėjimas, kurį, prisijungusi 

prie sistemos, matys progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Todėl popierinių 

pažymėjimų pateikti nebūtina, tačiau visiems 1–8 klasių mokiniams privaloma pasitikrinti sveikatą 

iki 2019 m. rugsėjo 15 d. 2019–2020 mokslo metais galios ir elektroninis, ir popierinis vaiko 

sveikatos  pažymėjimas. Vaiko sveikatos  pažymėjimas galioja vienerius metus.  

    Popierinį sveikatos pažymėjimą mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia ne klasės 

vadovui, o progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistei. Jeigu tėvai sveikatos 

pažymėjimą perduoda klasės vadovui, kartu turi pateikti pasirašytą raštišką sutikimą, kad su 

sveikatos pažymėjime esančia informacija susipažintų klasės vadovas, kiti dalykų mokytojai. 

   Progimnazijoje sveikatos pažymėjimų kopijos nebus išduodamos, todėl tėvai (globėjai, rūpintojai) 

turi patys pasirūpinti kopijomis prieš pateikdami sveikatos pažymėjimus progimnazijos visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistei ar klasės vadovui. 

SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAI 

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. medicininės pažymos formos Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl 

neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“ (pakeitimas patvirtintas Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-568 „Dėl Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros 

įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“) nebebus išduodamos pateisinti 

mokinių praleistas pamokas / ugdymo dienas dėl ligos. 

SVARBU: su Klaipėdos Gedminų progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir 

progimnazijos nelankymo prevencijos  tvarkos aprašu  tėvai (globėjai, rūpintojai) bus supažindinti 

klasių tėvų susirinkimų metu (rugsėjo – spalio mėn.) ir pranešimu elektroniniame dienyne pateikiant 

nuorodą į progimnazijos interneto svetainę.  

LANKOMUMO APSKAITA 

Fizinio ugdymo pamokos 

Mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, lieka fizinio ugdymo 

pamokose ir jas stebi arba atlieka kitas mokytojo skirtas veiklas. 

Kūno kultūros pratybos lauke gali būti organizuojamos esant ne žemesnei kaip minus 8°C temperatūrai 

(mokiniams vilkint tinkamą sportinę aprangą ir avint tinkamą avalynę). Lyjant, sningant, oro užterštumui 

kietosiomis dalelėmis viršijus teisės akto leistiną lygį bei esant nepatenkinamoms sąlygoms sporto ai-

kštynuose (esant šlapiai ir (ar) slidžiai aikštelių paviršiaus dangai) kūno kultūros pratybos negali vykti 

lauke.  

 



Oro temperatūrai mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje esant minus 20 °C ar žemesnei  į 

mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant minus 25 °C ar žemesnei – ir kitų klasių mokiniai.  

Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo 

vėsesnėse Progimnazijos aplinkose mokiniai į Progimnaziją  gali nevykti. Atvykusiems į 

Progimnaziją mokiniams ugdymas organizuojamas Progimnazijos pasirinkta forma. Mokiniams, 

neatvykusiems į Progimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama Progimnazijos interneto 

svetainėje ir elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.  

    Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas. 

Progimnazijos direktoriaus sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos 

pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo 

sprendimai, kuriuos lemia konkrečios mokyklos aplinka. 

NAUJA 

Progimnazijoje įgyvendinamos nuoseklios ir 

ilgalaikės socialines ir emocines 

kompetencijas ugdančios prevencinės 

programos, apimančios patyčių, smurto, 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos 

gyvensenos skatinimą: 

1 klasėse  socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo programa „Zipio 

draugai“; 

2–4 klasėse LIONS QUEST ,,Laikas kartu”; 

5–8 klasėse LIONS QUEST „Paauglystės 

kryžkelės“.  

PREVENCINĖS PROGRAMOS 

Ugdymo procese naudojami iMO-LEARN 

kubai, robotai „Blue bot“, Ozobot robotukai, 

Micro:bit kompiuteriukai, i3LEARNHUB, 

MozaBook, Scrath, Logo,  ViLLE, CODE, 

Edmodo, Family and Friends Online Practice ir 

kt. edukacinės platformos.  

INOVACIJOS 



* 1–4 klasių mokiniams skiriami ne daugiau kaip 3 pasiekimų patikrinamieji darbai per savaitę 

(darbas trunka ne mažiau kaip 30 min.).  

* 5–8 klasių mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis/ patikrinamasis (iš 

kelių temų, trunkantis ilgiau nei 20 min.)  darbas.  

* Per vieną dieną klasė gali rašyti ne daugiau kaip vieną kontrolinį/ patikrinamąjį darbą.  

* Apie kontrolinį/ patikrinamąjį darbą 5-8 kl. mokinius informuoja mokytojas ne vėliau kaip prieš 

savaitę.  

* 5–8 kl. kontrolinių darbų grafikas skelbiamas mėnesio pradžioje progimnazijos interneto 

svetainėje.   

* Pirmąjį mokslo metų mėnesį pasiekimai netikrinami kontroliniais/ patikrinamaisiais darbais.  

* Diagnostiniai darbai 1–8 klasėse rašomi mokslo metų ir gegužės mėnesio pradžioje, darbai 

nevertinami. 

* Mokinys privalo nustatytu laiku atsiskaityti už kiekvieną numatytą vertinimo užduotį (kontrolinį/ 

patikrinamąjį darbą). Jeigu mokinys per 2 savaites neatsiskaitė ir nepademonstravo bendrosiose 

programose numatytų pasiekimų, įrašomas nepatenkinamas pažymys į elektroninį dienyną.  

 * Mokinys, praleidęs vertinimo užduotį dėl pateisinamų priežasčių (liga, dalyvavimas varžybose ir 

pan.) ir pateikęs pateisinantį dokumentą, gali neatsiskaityti užduoties pirmąją grįžimo į progimnaziją 

savaitę, esant poreikiui suteikiama mokymosi pagalba. Vertinimo užduotį turi atlikti per ateinančias 

KONTROLINIAI / PATIKRINAMIEJI DARBAI 

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 sudarytą tvarkaraštį, kuris skelbiamas progimnazijos 

interneto svetainėje, skyrelyje TVARKARAŠČIAI.  

* Skiriamos konsultacijos atvykusiems/ grįžusiems iš užsienio mokiniams  ir 3–8 klasių aukštesnių gebėji-

mų  vaikams.   



Lankymosi progimnazijoje tvarka  

* Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) atėję į progimna-

ziją (išskyrus prieš ugdymo proceso pradžią) privalo 

užsiregistruoti Asmenų lankymosi progimnazijoje re-

gistracijos žurnale (toliau – žurnalas), esančiame budė-

tojo darbo vietoje, ir pateikti asmens tapatybę liudijantį 

dokumentą.  

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

klasių vadovus, švietimo pagalbos specialistus, visuo-

menės sveikatos priežiūros specialistą, progimnazijos 

administraciją gali kreiptis  iš anksto suderinę susitiki-

mo laiką (išskyrus skubius, nenumatytus atvejus).  

* Interesantai laukia pirmo aukšto fojė, kol ateina 

kviestas progimnazijos darbuotojas. Po susitikimo dar-

buotojas interesantą išlydi. Šis reikalavimas netaiko-

mas tėvams (globėjams, rūpintojams), atvykusiems pas 

progimnazijos socialinį pedagogą.  

* Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) vaikų laukia pir-

mo aukšto fojė. 

Mokinio pažymėjimai 

* Progimnazijoje veikia elektroninio mokinio pažymėji-

mo sistema: viena iš jos funkcijų - fiksuoti mokinio 

atėjimą ir išėjimą iš mokyklos. 

* Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP) -

 šiuolaikiškas ir saugus mokinio asmens dokumentas, 

kuris yra diegiamas Lietuvos mokyklose. Daugias-

luoksnėje plastikinėje kortelėje integruota viešojo 

transporto kortelės funkcija. 

* Mokiniams EMP pirmą kartą išduodami nemokamai. 

* Pametus EMP, reikia kreiptis į raštinės administratorę

(114 kab.) ir informuoti klasės vadovą. 

* Mokinys, atėjęs į Progimnaziją ir išeidamas iš jos, 

privalo pažymėti elektroninį mokinio pažymėjimą, pri-

liesdamas kortelę prie skaitytuvo, kad būtų užregistruo-

tas sistemoje.  

Elektroninis dienynas 

* Progimnazija naudoja TAMO elektroninį dienyną 

(https://www.tamo.lt/). 

* Mokiniams ir tėvams (globėjams, rūpintojams), netu-

rintiems prisijungimo prie dienyno duomenų, būtina 

kreiptis į klasės vadovą. 

* Iškilus problemoms, kreiptis el. paštu: info@tamo.lt  

Svarbu 

Esant labai rimtai priežasčiai ar dėl svarbių asmeninių 

šeimos interesų ir poreikių, dėl mokinio laikino išvyki-

mo tėvai (globėjai, rūpintojai) raštu pateikia informaci-

ją (pagal pateiktą formą; formą galima rasti progimna-

zijos interneto svetainėje, raštinėje) Direktoriui  ne vė-

liau kaip prieš 5 darbo dienas iki išvykimo ir užtikrina, 

kad mokinys pasiimtų iš mokytojų savarankiško darbo 

už praleidžiamą laikotarpį užduotis, taip pat užtikrina 

savarankišką mokinio pasirengimą atsiskaityti už pra-

leistą kursą mokytojo nustatytu laiku, vadovaujantis 

protingumo principu.  

Spintelės/ rūbinės 

1–4 kl. mokinių rūbinės įrengtos 106, 306 kab. 

I a. (106 kab.) - 1a, 1b, 1c, 2b, 2c, 3a, 3b, 4b, 4c kl.  

III a. (306 kab.)  - 1v, 2a, 2v, 3c, 3v, 4a, 4d, 4v kl.  

5–8 kl. mokinių spintelės 

Spintelės mokiniams suteikiamos nemokamai. 

2 mokiniai dalijasi viena spintele pagal paskirtį: laikyti 

viršutinius drabužius. 

Pametus spintelės raktą, tėvai (globėjai, rūpintojai) turi 

pasirūpinti  rakto dublikato pagaminimu.  

Už sugadintą turtą/ progimnazijai padarytą žalą at-

lyginama  teisės aktų nustatyta tvarka. 



* Mokyklinės uniformos privalomos visiems 

progimnazijos mokiniams.  

* Mokyklinės uniformos dėvimos visus mokslo 

metus. Netradicinio ugdymo dienų metu laiku 

galima eiti į pamokas be mokyklinės uniformos.  

* Mokinys progimnazijoje privalo dėvėti 

tvarkingą uniformą: mokyklinį megztinį, juodas 

kelnes ar sijoną, mokyklinį sarafaną. 

Pageidautina įsigyti ir trumparankovius 

uniforminius marškinėlius. 

* Draudžiama dėvėti bliuzonus su gobtuvais, 

atviras palaidines, mini sijonus, šortus, bridžius, 

sportines kelnes, ne juodus, plėšytus džinsus.  

* Mokinys, 3 kartus pastebėtas be mokyklinės 

uniformos, rašo paaiškinimą klasės vadovui, 

klasės vadovas aptaria šią problemą su mokinio 

tėvais (globėjais, rūpintojais), esant poreikiui 

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) gali būti 

kviečiami į progimnaziją pokalbiui. 

UNIFORMOS 

KAIP ĮSIGYTI NAUJĄ UNIFORMĄ:   

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

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr.T2-64 

„Dėl atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos 

grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose dydžio nustatymo“  pakeitimu:  

1 val. įkainis - 0,30 euro už 1 valandą; 

minimalus mokinių skaičius – ne mažesnis kaip 

15, maksimalus - ne didesnis kaip 24.  

Progimnazijoje komplektuojamos 3 pailgintos 

dienos grupės: 3 val. – 1 grupė; 4 val. – 1 grupė; 

4 val. – 1 grupė;  

Už paslaugą nemokama, jeigu mokinys gauna 

nemokamą maitinimą 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 nurodytą 

sąskaitą.   

Pailgintos dienos grupės veikla  

Grupėje vyksta įvairi veikla: skiriamas dėmesys 

vaiko aktyviam ir pasyviam poilsiui, pagal 

galimybes gilinamos vaikų žinios, mokėjimai ir 

įgūdžiai, sudarytos sąlygos lankyti neformaliojo 

vaikų švietimo užsiėmimus progimnazijoje. 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali progimnazijos 

valgykloje užsakyti savo vaikui pavakarius.   

PAILGINTA DIENOS GRUPĖ  



Jeigu į užsienį išvyksta vienas iš tėvų, o vaikas 
lieka gyventi su kitu iš tėvų jam įprastoje vietoje, 
niekur kreiptis nereikia.    

Jei į užsienį išvyksta vienintelis iš turimų tėvų 
(arba tas tėvas, su kurio vaikas gyvena daugiausia 
arba su kuriuo teismo sprendimu yra nustatyta vaiko 
gyvenamoji vieta), tokiu atveju išvykstantis tėvas turi 
nuspręsti, kam patikėti savo nepilnamečius vaikus.        

Tačiau teisiškai neįformintas toks tėvų 
sprendimas neturi teisinių pasekmių, t.y. kilus 
būtinybei artimieji, kurių priežiūrai paliktas vaikas, 
negali atstovauti vaiko interesams nei 
progimnazijoje, nei gydymo įstaigoje.  

Todėl prieš išvykdami ilgesniam laikui gyventi 
ir/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 
nurodomas asmuo, kuriam tėvai patiki savo vaiką, 
vaiko gyvenamasis adresas, taip pat data, iki kada 
tėvai išvyksta, ir įsipareigojimai siųsti tam tikrą sumą 
pinigų vaikams išlaikyti. Šis prašymas yra laisvos 
formos.   

SVARBU! 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami dalyvauti 
tėvų edukacinės grupės programoje ,,Laiptai. Kartu 
gali būti lengva“. 
Programos tikslas - perteikiant tėvams žinias ir 
lavinant jų tėvystės įgūdžius, stiprinti šeimos 
poveikį vaiko psichologiniam atsparumui.  
Kam skirta ta programa? 
Tėvams, kurie nori geriau pažinti ir suprasti savo 
vaikus. 
Tėvams, kurie nori pokyčių ir yra pasiruošę jų 
siekti. 
Tėvams, kurie pavargo nuo savigraužos, 
nepasitenkinimo ir nusivylimo santykių su savo 
vaiku. 
Tėvams, kurie bandė ,,remontuoti“ santykius su 
savo vaiku ir tuo nusivylė. 
Programos esmė 
Programą sudaro 9 užsiėmimai. Jie vyksta 1 kartą 
per savaitę. 
Vieno užsiėmimo trukmė apie 2 val. Jų metu 
atliekamos užduotys padeda naujai pažvelgti į 
senas problemas ir rasti kitus sprendimo būdus. 
Optimalus dalyvių skaičius grupėje yra 8–12. 
Programos užsiėmimus veda progimnazijos 
psichologė R. Perminienė, socialinė pedagogė 
V. Aliubavičienė. 
Informacija apie renkamą grupę ir numatomą 
užsiėmimų laiką bus skelbiama progimnazijos 
interneto svetainėje. 

SIŪLOME 



Įgyvendinami projektai 

Respublikiniai projektai 

„Integralus gamtos mokslų kursas 5–8 klasėms“  

„Informatika pradiniame ugdyme“  

 „Technologijų vedliai“  

„Lyderių laikas 3“  

Tarptautiniai projektai 

Nordplus programos NordplusJunior paprogramės pro-

jektas „Human Rights: Promoting Citizenship“  

Programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 1 pagrindi-

nio veiksmo projektas (KA101) „Gyvoji mokykla: erd-

vė kurti, augti, būti“  

Nordplus programos Nordplus Horizontal paprogramės 

projektas „Culturally Diverse Approaches to Learning 

Mathematics and Computational Thinking“  

Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendro-

jo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės pro-

jektas „Learning Differently!“   

Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendro-

jo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės pro-

jektas „Historical treasures of Europe“   

Nordplus programos projektas „21st Century Lesson“  

Programos „eTwinning“ projektai 
 

Valdorfo pedagogikos elementus taikančios klasės 

Progimnazijoje suformuotos 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 

8v netradicinio ugdymo (Valdorfo pedagogikos ele-

mentus taikančios) klasės.  

 

1v, 2v, 3v, 4v klasėse du kartus per savaitę organizuo-

jama 90 minučių trukmės pagrindinė dienos pamoka. 

Kitų pamokų trukmė 1v klasėje – 35 min., 2v, 3v, 4v 

klasėse – 45 min.  

 

Pamokose taikomi Valdorfo pedagogikos elementai 

(netradicinis pasisveikinimas ir atsisveikinimas, eurit-

mija, „Įspūdžių minutėlė“, spalvų liejimo technika), 

vadovaujamasi holistinės pedagogikos filosofijos prin-

cipais, perteikiant mokomąją medžiagą naudojami spe-

cifiniai metodai ir mokomosios priemonės. 

 

1v, 2v, 3v, 4v klasių mokiniai II mokslo metų pusmetį 

savarankiškai rengia projektinį darbą pateikta tema:  

1v klasė – „Pasaka mano gyvenime“, 2v klasė – 

„Gamtos stichijos ir žmogus“, 3v klasė – „Amatai“, 4v 

klasė – „Klaipėdos regiono kraštotyra“. 

 

5v, 6v, 7v, 8v klasių mokiniai visus mokslo metus ren-

gia individualius projektinius darbus pasirinkta tema. 

Mokslo metų pabaigoje mokiniai pristato šiuos darbus 

Progimnazijos Valdorfo bendruomenei.5v, 6v, 7v, 8v 

klasėse į mokomųjų dalykų ugdymo turinį pagal gali-

mybes integruojamos Valdorfo pedagogikos filosofiją 

atspindinčios temos, gali vykti teminis mokymas. 



Socialinė parama 

   Nuo 2019 m. liepos 1 d. Klaipėdos miesto gyventojai kviečiami teikti prašymus dėl mokinių nemokamo 
maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti naujais mokslo metais. 

            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 pr ašymą po r ugpjūčio 25 d., mokin iui nemokamas maitin imas tei-
kiamas nuo sekančios dienos, kai mokykla gauna informaciją apie priimtą sprendimą dėl  nemo-
kamo maitinimo skyrimo.   

Teisę į socialinę paramą (nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti) mokiniai 
turi, jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valsty-
bės remiamų pajamų dydžio (183,00 Eur). Socialinė parama mokiniams išimties atvejais taip pat gali būti 
skiriama mokiniams, jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos  vienam asmeniui per mėnesį yra didesnės 
kaip 183,00 Eur, bet neviršija 305,00 Eur dydžio, kai bendrai gyvenantys asmenys dėl sunkios ligos, nelai-
mingo atsitikimo patyrė (patiria) papildomų išlaidų dėl būtino medikamentinio, operacinio, reabilitacinio 
gydymo ar nelaimingo atsitikimo; motina ar tėvas vieni augina vaikus (nutraukta santuoka, santuokos nut-
raukimo bylos nagrinėjimo metu esant ginčui, teismo sprendimu gyvenantis skyrium, vienas iš tėvų miręs 
ar kt.); bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų; mokinys yra neįgalus arba bent vienas iš 
bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus; mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gy-
venantys asmenys, patiriantys socialinę riziką. 

Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, į šeimų, auginančių vai-
kus, pajamas neįskaitomos jų gaunamos išmokos vaikams. Taip pat, apskaičiuojant bendrai gyvenančių 
asmenų gaunamas pajamas, nėra įskaitoma dalis (priklausomai nuo šeimos situacijos nuo 15 iki 35 procen-
tų) darbinių (darbo užmokesčio)  ar savarankiškai dirbančių asmenų gautų pajamų. 
            Mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 2 BSI (76,00 Eur) dydžio suma vienam mokiniui per ka-
lendorinius metus. Jei mokinys patiria socialinę riziką, parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama korte-
le, 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 išankstinę registraci-
ją I–IV nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), V – nuo 8 iki 12 val.  

       Pareiškėjai deklaruojantys gyvenamąją vietą šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.)  
priimami Vytauto g. 13. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale 
www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, tel. (8 46) 41 08 40, elektroniniu paštu para-
ma.centras@klaipeda.lt arba informacijos kabinete. 

             Pareiškėjai deklaruojantys gyvenamąją vietą pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų 
gyvenvietės imtinai) priimami Laukininkų g. 19A. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos 
miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, telefonu                     (8 46) 32 46 96, 
elektroniniu paštu parama.filialas@klaipeda.lt arba informacijos kabinete. 

     Išsamesnė informacija teikiama telefonais:  

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

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

http://www.spis.lt


 

KONTAKTAI 

Direktorius A. Liaudanskas 

 

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

Raštinės administratorė R. Baltrimė  (8 46) 34 61 09

   
mokykla@gedminai.lt  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

I. Balsienė  

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

A. Jankauskienė  

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

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  

S. Rudelis  

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

D. Stasiulienė  

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

Neformaliojo vaikų švietimo organiza-

torė  

E. Letukaitė-Kvederienė 

 e.kvederiene@gedminai.lt 

Socialinė pedagogė  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 pedagogė  L. Daubarienė   l.daubariene@gedminai.lt  

Interneto svetainė 

http://www.gedminai.lt 


