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Kas mes? 



MES – LIETUVOS ATEITIS  



Mes – Lietuvoje 

• Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, 

dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms; 

• Kūrybingumas generuojant vertingas idėjas ir jas 

įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes savo 
sėkmei kurti; 

•  Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus 

rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, 
savo šalimi. 

                               /Valstybės pažangos strategija  “Lietuva 2030”/ 



Ko siekiame? 

 

• SAVARANKIŠKUMAS 

•PASITIKĖJIMAS 

•ATSAKOMYBĖ 

•BENDRAVIMAS 

 

• L A I M Ė 



Kaip siekiame? 

• Vizija:    Atvira, saugi ir besimokanti bendruomenė, kurioje 
kiekvienam gera augti. 
 

• Misija: teikti kokybišką ugdymą ir neformalųjį  švietimą 
vaikams nuo 2 iki 10 metų, puoselėjant šeimos ir mokyklos 
partneriškus santykius, padedant vaikui pasirengti sėkmingai 
mokytis pagal tolesnę ugdymosi programą bei augti 
savarankiškam, kritiškai mąstančiam, doram ir atsakingam. 

 

• Filosofija:   čia gera augti ir kiekvienas  yra svarbus.   

 

• Vertybės:  bendravimas ir bendradarbiavimas, pagarba, 
kūrybingumas, tobulėjimas 

 



PRADINIS UGDYMAS 

• Privalomas, 4  metų  ugdymas(is), skirtas – sudaryti sąlygas 
vaikui įgyti dorinės ir socialinės brandos pradmenis, bendros ir 
etninės kultūros pagrindus, elementarų raštingumą, padėti 
vaikui pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

 

•  Grindžiamas humaniškumo, demokratiškumo, nacionalumo 
(tautiškumo) ir atvirumo (kaitos) principais 

 

• Tikslas – ugdyti aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir 
socialinių, pažintinių, informacinių, veiklos gebėjimų bei 
bendrųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką, pasirengusį mokytis 
toliau pagal pagrindinio ugdymo programas. 



PRADINIO UGDYMO 

Uždaviniai: 

•Padėti įgyti prasmingų vaikui žinių apie save, pasaulį ir 
kitus žmones. 

•Padėti išsiugdyti gebėjimus, reikalingus kaupti žinias ir 
patirtį, atrasti ir kelti idėjas, numatyti ir įgyvendinti 
sumanymus. 

•Padėti išsiugdyti asmens kompetencijoms būtinus 
įgūdžius, gebėjimus ir vertybines nuostatas. 

•Sudaryti ugdymo sąlygas, palankias kompetencijoms 
plėtoti, humaniškai, brandžiai ir  visuotines vertybes 
pripažįstančiai asmenybei ugdyti. 

 

 



Kuo mes ypatingi? 

Saugumas  

Tradicijos 

Kvalifikuoti pedagogai 

Atvirumas naujovėms 

Paslaugos: 

 pavėžėjimas 

 maitinimas 

 pailgintos dienos grupė 1-2 klasei 

 logopedinė pagalba 

 neformaliojo švietimo užsiėmimai:  

sporto, dramos, šokio, dainavimo, rankdarbių, gabiųjų   



Kaip mes ? 

• MYLIU SAVE   

 

• STROPIAI MOKAUSI   

 

• GERBIU KITUS - ESU MANDAGUS 

 

• SAKAU TIESĄ   

 

• PADEDU KITIEMS  

       

• RŪPINUOSI  APLINKA  

 



Mūsų partneriai 

• Švietimo mainų paramos fondas 

• Jack Irwin ir Snowball organization 

• Pedagoginė psichologinė tarnyba 

• Asmenybės ugdymo institutas “Rafaelis” 

• Visuomenės sveikatos biuras 

• Velžio, Ramygalos ir Žemynos gimnazijos 

• Ramygalos, Velžio, Dembavos lopšeliai-darželiai 

•  Jaunimo  tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 

• Švietimo centras 

• Nacionalinė mokėjimų agentūra 

• Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija 

 

 

 



Lūkečiai  



Ko mes tikimės ? 

47 straipsnis. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos 

       2. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo: 

1) užtikrinti vaikų punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; 

2) sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas,  

3) bendradarbiauti su mokyklos vadovu,  

4) parinkti savo vaikams dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) 
programą; 

5) kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį; 

6) užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi pagal 
pradinio programą. /LR Švietimo įstatymas, 2011/ 

       … kiti punktai yra mokymo sutartyje … 



Ko tikitės JŪS? 



Laukiam, palydint vaikus į 
pirmą mokyklos klasę rugsėjį 

www.pazagieniumokykla.lt 


