
VILNIAUS PETRO VILEIŠIO PROGIMNAZIJOS 

NUMATOMŲ PENKTŲ KLASIŲ 2021–2022 MOKSLO METAMS APRAŠAS 

 

Progimnazija, siekdama atsižvelgti į skirtingus mokinių poreikius, sudaro galimybę mokiniams nuo 

5 klasės rinktis vieną iš siūlomų klasių:  

 

1. Gamtamokslinę  

Mokiniai, kurie pasirinks mokytis gamtamokslinėje klasėje, turės 1 papildomą gamtos mokslų 

pamoką, kurios metu plačiau ir giliau susipažins su gamtos mokslais. Mokymas(-is) bus 

grindžiamas tyrinėjimu, bandymais, eksperimentais, kurie plėtos mokinių gamtamokslinę 

kompetenciją.  

 

2. Matematinę  

Matematinėje klasėje 1 papildoma valanda skiriama matematikos mokymuisi. Šioje klasėje 

mokiniai ugdo loginį mąstymą. Siekiama, kad užduoties sprendimas skatintų mokinį mąstyti ir 

atskleisti savo žinias bei išradingumą. Kiekvienas mokinys turi pajusti atradimo džiaugsmą, 

pastebėti matematikos grožį.  

 

3. Muzikinę  

Muzikinėje klasėje 1 papildoma valanda skiriama muzikos mokymuisi – choriniam dainavimui. 

Šioje klasėje bus siekiama atskleisti mokinių muzikinius gabumus, puoselėti jų meninę prigimtį ir 

individualybę, sudaryti prielaidas gabumų plėtrai ir talento sklaidai, ugdyti pasitikėjimą savo 

jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, skatinti mokinius prasmingai atskleisti save menu ir jo 

grožiu praturtinti gyvenimą. Muzikinėje klasėje laukiami mokiniai, kurie turi muzikinę klausą ir 

atmintį, ritmo pojūtį, teisingą dikciją. Taip pat turintys dainavimo patirties chore, lankantys 

muzikos mokyklą, pažįstantys natas.  

 

4. Užsienio kalbų:  

4.1. Anglų k.  

Anglų kalbos klasės skirtos mokiniams, kurių pirma pasirinkta užsienio kalba yra anglų kalba. 

Šioms klasėms skiriama 1 papildoma anglų kalbos pamoka, t. y. iš viso 4 savaitinės pamokos. 

Mokiniams skiriama įvairesnių veiklų, papildomų užduočių, namų skaitymo užduočių, projektinių 

darbų. Anglų k. klasėje gilinami mokinių ankstyvojo anglų kalbos mokymo laikotarpiu įgyti 

gebėjimai, suteikiama naujų komunikacijai žodžiu bei raštu reikalingų žinių bei vartojimo įgūdžių.  

4.2. Vokiečių k.  

Vokiečių kalbos klasės skirtos mokiniams, kurių pirma pasirinkta užsienio kalba yra vokiečių kalba. 

Šioms klasėms skiriama 1 papildoma valanda vokiečių kalbos mokymuisi, t. y iš viso 4 savaitinės 

pamokos. Vokiečių k. klasėje vykdomas integruotas vokiečių kalbos ir dalyko (technologijų/dailės) 

mokymas. Mokymo dalyko turinio integracija su vokiečių kalba padeda mokiniams ugdyti 

bendradarbiavimo, tolerancijos ir kritinio bei kūrybinio mąstymo kompetencijas. Vokiečių k. 

klasėje gilinami mokinių ankstyvojo vokiečių kalbos mokymo laikotarpiu įgyti gebėjimai, 

suteikiama naujų komunikacijai žodžiu bei raštu reikalingų žinių bei vartojimo įgūdžių. Aštuntoje 

klasėje sudaroma galimybė laikyti tarptautinį vokiečių kalbos egzaminą DSD I.  

 

BENDROS PASTABOS  

Primename, kad prašymus elektroninėje prašymų registracijos sistemoje reikia pateikti 2021 05 31.  

Savo pageidavimą, kad jūsų vaikas būtų paskirtas mokytis vienoje iš išvardytų klasių, nurodykite 

pildydami prašymą el. sistemoje skiltyje Specifiniai pageidavimai. Įvarykite du prioritetus, kur 1 – 

labiau svarbus, 2 – mažiau svarbus.  

Norime atkreipti dėmesį, kad apraše numatomų komplektuoti klasių sąrašas yra preliminarus. 

Sudarant klases bus atsižvelgta į realų poreikį. Jei nesusidarys reikiamas mokinių skaičiaus, klasė 

nebus komplektuojama. Jei prašymų į kurio nors tipo klasę bus daug, bus komplektuojama daugiau 

nei viena to tipo klasė. 


