PRIĖMIMAS Į PROGIMNAZIJĄ 2021-2022 M.M.
Progimnazija 2020-2024 m. siekia Novatoriško verslumo ugdymo mokyklos statuso ir ugdymo
procesą praturtina papildomomis programomis bei tikslingai formuoja 1 ir 5 klases.
ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS:


Finansinio raštingumo (1-4 klasės); verslumo ir finansinio raštingumo (5-8 klasės),



IT ir programavimo elementų (1-4, 5-8 klasės),



Kalbų stiprinimo (1-4 klasės vokiečių kalba pirmoji užsienio kalba, 5 klasė – vokiečių
kalba 2-oji užsienio kalba)
TIKSLINGAI FORMUOJAMOS GRUPĖS IR KLASĖS:



1a – vokiečių kalba nuo 1 klasės,



1b – matematika ir finansinis raštingumas,



1c – IT ir programavimo pradžiamokslis,



5a – II-oji užsienio kalba – vokiečių – nuo 5 klasės,



5b – verslumas ir finansinis raštingumas
PRIĖMIMAS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
Progimnazijos mokytojai įgyvendina ugdymo planus, parengtus pagal Priešmokyklinio ugdymo
bendrąją programą.
2 grupės (po 20 mokinių grupėje):
,,Bitutės“ ( priešmokyklinio ugdymo mokytoja Nijolė Meškaitė )
,,Katinėliai“ (priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Reda Jakštienė)
Įgyvendinama progimnazijos mokytojų parengta IT programa (pagal Bendrąsias programas).
Pamokose stiprinama IT ir kūrybos kompetencijos (mokiniai naudosis robotų Photon ir
planšetinių kompiuterių komplektais).
Siūlomos valstybės finansuojamos šokio pamokos (choreografijos vyresnioji mokytoja Vilija
Narkovičienė).
PRĖMIMAS Į 1 KLASES
1a klasė - Vokiečių kalba kaip 1-oji užsienio kalba

(pridedama 1 papil-doma

pamoka) (pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rita Račiūnienė, vokiečių kalbos mokytoja
Martyna Razmaitė)

Progimnazijos mokytojų parengta programa pagal Bendrąsias programas, vykdomas Goethe
instituto projektas ,,Vokiečių kalba su kiškiu Hansu“
1b klasė - Matematika ir finansinis raštingumas (pridedama 1 papil-doma pamoka)
(pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aušra Ilgevičienė)
Progimnazijos mokytojų parengta Novatoriško verslumo ugdymo programa bei ugdymo planai,
dalyvavimas Lietuvos Junior Achievement (LJA), ekonominio švietimo ir verslumo ugdymo
programų lyderio Lietuvoje, siūlomose programose.
1c klasė - Informacinių technologijų ir programavimo elementų diegimo klasė (pridedama
1 papildoma pamoka) (pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rasa Viburienė)
Progimnazijos mokytojų parengta IT programą pagal Bendrąsias programas. Dalyvavimas
Vilniaus švietimo pažangos centro pilotiniame projekte „Informatikos ir technologinės kūrybos
ugdymo programos įgyvendinimas pradinėse klasėse“, pamokose naudojant robotus Photon ir
planšetinių kompiuterių komplektus.
1d klasė (pradinio ugdymo mokytoja Eigilė Brazauskienė)


FINANSINIS RAŠTINGUMAS pagal Progimnazijos parengtą planą bus dėstomas visose 1-4
klasėse integruojant į įvairių dalykų pamokas.
PRIĖMIMAS Į 5 KLASES
5a klasė - Vokiečių kalba kaip 2-oji užsienio kalba nuo 5 klasės (pridedamos 2 papildomos
pamokos). Vokiečių kalbos mokytoja ekspertė Dalia Simanavičienė.
Progimnazijos mokytojų parengtas ugdymo planas ,,Vokiečių kalba kaip
2-oji užsienio kalba nuo 5 klasės“ (pagal Bendrąsias ugdymo programas).
5b klasė – Verslumo ir finansinio raštingumo ugdymo programa (pridedama 1 papildoma
pamoka)
Progimnazijos mokytojų parengta Novatoriško verslumo ugdymo programa bei ugdymo planai,
dalyvavimas Lietuvos Junior Achievement (LJA), ekonominio švietimo ir verslumo ugdymo
programų lyderio Lietuvoje, siūlomose programose.
5c klasė
5d klasė
5e klasė



FINANSINIS RAŠTINGUMAS pagal Progimnazijos parengtą planą bus dėstomas visose 5-8
klasėse integruojant į įvairių dalykų pamokas.

