
Gerbiami penktokų tėveliai, 

Šiais mokslo metais priimtos 4 penktokų klasės (3 pagrindinio ugdymo I dalies ir 1 spec. pagrindinio 

ugdymo I dalies ugdymo klasė). Labai džiaugiamės, kad mūsų bendruomenė pasipildys tokiu gausiu 

būriu.  

 

2022-2023 m.m. klasės:  

5a klasės preliminarus mokinių sąrašas pagal MOK kodą 

Auklėtoja: Ligita Matukaitienė 

Mokinių skaičius: 24  

19 mokinių iš Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos buvusios 4a klasės. 

Naujai priimti: 

1. 77369 

2. 77371 

3. 83022 

4. 73841 

5. 84065 

 

5b klasės preliminarus mokinių sąrašas pagal MOK kodą 

Auklėtoja: Skaistė Zakrienė 

Mokinių skaičius: 25 

18 mokinių iš Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos buvusios 4b klasės. 

Naujai priimti: 

 

1. 83115 

2. 84034 

3. 74072 

4. 75278 

5. 77154 

6. 75129 

7. 84646

 

5c klasės preliminarus mokinių sąrašas pagal MOK kodą 

Auklėtoja: Loriana Jegorova 

Mokinių skaičius: 8 

6 mokiniai iš Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos buvusios 4c klasės. 

Naujai priimti: 

1. 76329 

2. 86548 

 

5d klasės preliminarus mokinių sąrašas pagal MOK kodą 

Auklėtoja: Eglė Bernatavičienė 

Mokinių skaičius: 20 

16 mokinių iš Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos buvusios 4d klasės. 

Naujai priimti: 

1. 73806 



2. 74578 

3. 78105 

4. 84155 

Ugdymo sutartys ir kiti dokumentai 

Naujai atvykstantiems mokiniams: 

Ugdymo sutartis jau pasirašėte el. būdu, tačiau reikalingi ir kiti papildomi dokumentai (juos atnešti 

rugsėjo 2 d. klasės auklėtojai) 

• Vaiko gimimo liudijimo kopija; 

• Dvi nuotraukas 3×4; 

• Pradinio išsilavinimo baigimo pažymėjimo kopija. 

Taip pat nepamirškite pasitikrinti sveikatą. Pažymėjimai bus suformuoti e-sistemoje, kur juos matys 

progimnazijos sveikatos priežiūros specialistas. 

 

Esamiems progimnazijos mokiniams (buvusiems 4a, 4b, 4c ir 4d mokiniams): 

Bus pasirašomos naujos sutartys dėl tęsiamo ugdymo rugsėjo 2 dieną.   

Kiti reikalingi dokumentai: 

• Viena nuotrauka 3×4; 

• Pradinio išsilavinimo baigimo pažymėjimo kopija. 

Taip pat nepamirškite pasitikrinti sveikatą. Pažymėjimai bus suformuoti e-sistemoje, kur juos matys 

progimnazijos sveikatos priežiūros specialistas. 

 

Ugdymo procesas 

Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais  

I pusmetis 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 20 d.;  

II pusmetis (5-8 kl.) 2023 m. sausio 23 d. – 2023 m. birželio 22 d. 

 

Pamokų laikas: 

1.  8.00 –  8.45 

2.  8.55 –  9.40 

3.  9.50 –  10.35 

4.  10.45 – 11.30 

5. 12.00 – 12.45 

6. 13.15 – 14.00 

7. 15.05 – 15.50  

 

Mokyklinė uniforma 

Visi progimnazijos mokiniai (1-8 kl.) kasdien ir renginių metu privalo dėvėti mokyklinę uniformą: 

mėlyną klasikinį švarką su progimnazijos emblema.  

 

Kaip įsigyti naują uniformą:  

Atvykus į parduotuvę „Aukso siūlas“ Jums bus parinkta uniforma pagal reikiamą dydį. Jei reikia tik 

emblemos jos kaina 4e.  

Įmonės - parduotuvėje „Aukso siūlas“ http://auksosiulas.lt/ 

Pylimo g. 60-43, LT-01307 Vilnius, Lietuva 

http://auksosiulas.lt/


Atsiskaitymas tik grynais.  

Priemonių sąrašas:  

Pratybų sąsiuviniai: jokių pirkti iš anksto nereikia, jei jų reikės ugdymo procesui apie tai informuos 

dalyko mokytojai.   

1. Sąsiuvinių matematikai ir Lietuvių kalbai (nepirkite labai daug, mokytojai patikslins, kiek jų 

prireiks) 

2. Segtuvas - dėklas sąsiuviniams. 

3. Aplankalai sąsiuviniams ir vadovėliams. 

4. Rašiklis  – 2 vnt. 

5. Paprastas pieštukas, drožtukas, trintukas. 

6. Pieštukinė (penalas). 

7. Liniuotė. 

8. Spalvoti pieštukai, kreidelės, akvarelė, guašas, indelis vandeniui, teptukai. 

9. Piešimo popieriaus lapai (A3 ir A4 formato skirti braižybai), spalvotas popierius (dvipusis, 

vienpusis). 

10. Klijai. 

11. Plastilinas. 

12. Flomasteriai. 

13. Žirklės (bukais galais). 

14. Sporto apranga ir avalynė. 

15. Krepšelis sportinei, šokio aprangoms. 

 

 

Neformalus ugdymas:  

 

Visą detalią informaciją gausite iš klasių vadovų rugsėjo mėnesį.  

 


