MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ
VERTINIMAS
Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą
taikomas formuojamasis vertinimas
atliekamas nuolat ugdymo proceso metu,
teikiant moksleiviams informaciją
(dažniausiai žodžiu, o esant reikalui
raštu, t.y. parašant komentarą) apie
mokinio mokymosi eigą,
esamus pasiekimus ar nesėkmes.

Diagnostinis vertinimas atliekamas siekiant
diagnozuoti esamą padėtį, nustatyti mokinio
pasiekimus ir padarytą pažangą.

Apibendrinamasis vertinimas atliekamas
pasibaigus pusmečiui ir m. m. pabaigoje.
Mokinio pasiekimai apibendrinami vertinant
padarytą pažangą:
-

aukštesniuoju lygiu;
pagrindiniu lygiu;
patenkinamu lygiu;
nepatenkinamu lygiu.

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo
tvarkaraštis bus skelbiamas rugsėjo 15 d. skelbimų
lentoje ir internetinėje svetainėje.
Po pamokų mokiniai gali lankyti pailgintos
dienos grupę nuo 12.30 iki 17.30 val.
(mokama).
Grupės mokytoja Birutė, tel. +370 686 44 232.

AUKLĖJIMAS NEAPSIRIBOJA
MOKYKLA
P.VALERI

Kiekvienas mokinys iki rugpjūčio 31d. privalo
pasitikrinti sveikatą ir rugsėjo 1 d. pristatyti
sveikatos pažymą 027-1/A klasės mokytojai.
Nepateikus pažymos draudžiama aktyviai
dalyvauti kūno kultūros pamokose.
Mokinio uniforma – mokinių vienybės,
pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos
tradicijoms simbolis. Mokykloje privaloma
dėvėti uniformą ištisus mokslo metus.
Uniformų siuvykla :
UAB „Lidata“
Verkių g. 30 b, Vilnius LT – 08221
Tel. +370 5 276 0638
Mob. Tel. +370 670 26 063
Faksas +370 5 273 0656
El. p. info @lidata.lt
I-IV klasių mokinių vidaus
ir elgesio taisyklių aprašą
rasite adresu :
antakalniopradinukai3.jimdo.com

VILNIAUS ANTAKALNIO
PROGIMNAZIJA
2013-2014 m. m

Informacija pirmokų
ir naujai į mokyklą atvykusių
mokinių TĖVAMS

Antakalnio progimnazijos mokiniai
mokosi J.Lelevelio vidurinės mokyklos patalpose
(Antakalnio g. 33).

Mokyklos direktorius – Tomas Jankūnas
Raštinės tel. 8 5 234 6011

Mokslo metų pradžia
Mokslo metų pabaiga
Ugdymo proceso pradžia
Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais
I pusmetis
II pusmetis

Pradinio ugd. skyriaus vedėja – Gražina Sadauskienė
tel. 8 5 234 0079

Išsamesnę informaciją suteiksime tėvų
susirinkimo metu, kuris vyks
birželio 11 d. 12 val.
Antakalnio gimnazijos aktų salėje
(Antakalnio g. 29).
Birželio 12-13 d. būsimiesiems pirmokams
vyks pamokėlės nuo 9.00-12.00 val.

2013-09-01
2014-08-31
2013-09-01
2014-05-30

2013-09-01
2014-02-01

2014-01-31
2014-05-30

Atostogos
Rudens
Žiemos
Pavasario

2013-10-28
2013-12-23
2014-04-14

2013-10-31
2014-01-03
2014-04-18

Papildomos atostogos
1 savaitė
2 savaitė

tikslinama
tikslinama
Vasaros atostogos

Birželio 13 d. pamokėlių metu atvyks
uniformų siuvyklos „Lidata“ atstovai
priimti užsakymų.

2014-06-02

2014-08-31

Specialistai
Mokykloje dirba visi pagalbos mokiniui
specialistai:
- logopedas,
- specialusis pedagogas,
- psichologas,
- socialinis pedagogas.
Jie padeda mokiniams, turintiems mokymosi,
elgesio sunkumų.

PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos trukmė 1-oje klasėje – 35min.
1 klasė
1. 8.00 - 8.35
2. 8.55 - 9.30
3. 9.50 -10.25
4. 10.55 -11.30
5. 12.00- 12.35
6.

2-4 klasė
8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 -10.35
10.55 -11.40
12.00 -12.45
12.55 -13.40

Dalykai ir jiems skiriamų pamokų
skaičius per savaitę (pirmokams):

Dorinis ugdymas
(tikyba arba etika)
Lietuvių kalba (gimtoji)
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Muzika
Kūno kultūra
Šokis

1
8
4
2
2
2
2
1

Mokinius vadovėliais aprūpina mokykla
Dalykų pratybų sąsiuvinius, pasiekimų
knygeles ir 2 klasės
anglų kalbos vadovėlius perka tėvai,
suderinę su mokytojais.

