
Visos dienos mokykla vaikui, kuriančiam 

savo gyvenimo viziją.



Mokyklos istorija – kartų istorija

• Mokykla įsteigta 1957-01-14. 

• Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-16 

sprendimu mokyklos struktūra pertvarkyta į Vilniaus 

Barboros Radvilaitės progimnaziją.



• Progimnazijoje mokosi 770 mokinių / 33 klasės

• Dirba 87 pedagogai

• 23 techniniai darbuotojai



VERTYBĖS

• Profesionalus, kokybiškas ugdymas;

• Bendruomeniškumas;

• Nuolatinis kritiškas inovatyvumas;

• Įsivertinimas ir atskaitomybė.

STRATEGINIAI VEIKLOS TIKSLAI 

• Užtikrinti ugdymo, paremiančio mokymąsi, kokybę ir veiksmingumą;

• Stiprinti bendruomeniškumą plėtojant dialogo ir susitarimų kultūrą, 

atvirumą kaitai ir tradicijų puoselėjimą;

• Puoselėti saugias, komfortiškas, inovatyvias poilsio, pramogų ir 

mokymo(si) erdves;

• Skaidriai ir atvirai planuoti progimnazijos išteklius, juos panaudojant 

lanksčiai ir kūrybiškai.
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Progimnazijoje įgyvendinamas kryptingas 

IT ugdymas



Laboratoriniai atradimai

Vilniaus Barboros 

Radvilaitės progimnazijos

1-4 klasėse



Erdvės mokymuisi ir poilsiui



Neformaliojo 
švietimo veiklos

Nemokami 
būreliai

Tėvų lėšomis 
išlaikomi 
būreliai

Judrieji žaidimai, 

Gimnastika, Šiuolaikiniai 

šokiai, Pramoginiai šokiai, 

Jaunučių choras, Gatvės 

šokiai, Šachmatai, 

Futbolas, Dailės būrelis, 

Keramika, Vokiečių kalba, 

Tinklinis, Muzikos grupė 

„Baltas vėjas“, Gitaros 

studija, Vokalinis merginų 

ansamblis, Jaunųjų Šaulių 

būrelis, Mic:robit, 

Programavimo būrelis, 

Rankdarbių būrelis, 

Dviračių sportas, 

Informatikos būrelis.  

Turing School IT būrelis, Krepšinis SKM, 

Rankinis „Tauras“, Aikido aikikai, Robotikos 

akademija, Budora karate mokykla, Ievos 

šokių studija, Anglų kalbos būrelis, 

Futbolas „Granitas“.



Kuriame 

mokyklą 

visi kartu

Nuolat 

mokomės ir 

tobulėjame

Dirbame 

kryptingai ir 

profesionaliai

Dirbame 

interaktyviai 

ir integruotai

Esame 

žingeidūs ir 

atviri 

naujovėms

Organizuojame 

susitikimus, 

disputus, 

forumus

Dalyvaujame 

nacionaliniuose, 

tarptautiniuose 

projektuose



Barboros Radvilaitės progimnazijos 

aprangos stilius



Kas yra švietimo pagalba progimnazijoje?

Tai specialistų – socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo 
pedagogo, logopedo, mokytojo padėjėjo, visuomenės 

sveikatos specialisto - teikiama pagalba mokiniams, jų 
tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, švietimo 

teikėjams.



Socialinis pedagogas

Padeda tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų 

įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrina jo saugumą 

progimnazijoje: šalina priežastis, dėl kurių vaikas negali 

lankyti progimnazijos ar vengia tai daryti. 

Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais 

vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių 

tenkinimo, saugumo užtikrinimo). 



Psichologas

Nustato mokinio psichologines, asmenybės ir 

ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti, 

bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), 

mokytojais. Teikia rekomendacijas, konsultuoja. 

Padeda sudaryti palankias psichologines sąlygas 

ugdymosi procese.



Psichologas

Kylantys klausimai, į kuriuos galėtų 

padėti atsakyti psichologas:

• Kaip aš galiu padėti savo vaikui, kurio 

laukia naujas pasaulis – mokykla?

• Ar mano vaikui pavyks gerai mokytis? 

Kaip galėsiu jam padėti?

• Ar mano vaikas turės draugų?

• Ką man reiškia būti pirmoko mama arba 

tėčiu? Kas mūsų dabar laukia?

• ... Klausimai, kurie galbūt kyla būsimam 

mokiniui:

• Kas manęs laukia?

• Ar man pavyks viską gerai atlikti?

• Kas pasikeis mano gyvenime?

• Ar turėsiu draugų?

• Ar aš būsiu kitoks?

• Aš dar kažko nemoku, ar tai yra negerai?

• ...



Specialiojo pedagogo pagalba

Stebi mokinius, susiduriančius su mokymosi sunkumais.

Sprendžia dėl tikslingumo siųsti mokinį konsultuotis į Vilniaus 

Pedagoginę psichologinę tarnybą.

Padeda  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  mokiniams įsisavinti  

dalyko  programą,  užpildyti  jų  programinių žinių spragas (su 

mokiniu dirbama pamokų metu specialiojo pedagogo kabinete).



Logopedas

Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus.

Nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, dėl jų 

kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius.



Kaip vyksta vertinimas?

Pirmos klasės mokiniai stebimi pamokų metu. 

Logopedė, pastebėjusi, kad mokinys netaria, netaisyklingai 

taria garsus ar įtariami kiti kalbos ir komunikacijos sutrikimai, 

apie tai informuoja mokinio tėvus.

Gavusi tėvų sutikimą, logopedė atlieka mokinio kalbos ir 

kalbėjimo vertinimą bei supažindina tėvus su rezultatais.



Priėmimo į progimnaziją  tvarka

Teikti prašymus galima užsiregistravus ir sukūrus 

paskyrą https://svietimas.vilnius.lt (bendrasis ugdymas), 

per elektroninę bankininkystę arba kitą elektroninės 

atpažinties formą.

Prašyme galite nurodyti 3 mokyklas eilės tvarka pagal 

norą jose mokytis, bent viena jų privalo būti priskirta 

deklaruotam adresui. Pasitikrinti gyvenamajai vietai 

priklausančias mokyklas galima maps.vilnius.lt.

https://svietimas.vilnius.lt/
http://maps.vilnius.lt./


 Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą

priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais

sueina 7 metai. Į pirmąją klasę gali būti priimami ir

jaunesnio amžiaus vaikai, atsižvelgiant į individualią

vaikų brandą ir pasirengimą mokyklai per e. sistemą

tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir pridėjus

vaiko priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymą;

 Mokytis į penktas klases pagal pagrindinio ugdymo

programos pirmąją dalį priimami mokiniai, pateikę

mokyklai pradinio išsilavinimo pažymėjimą, jeigu

mokėsi kitoje mokykloje;



http://www.radvilaites.vilnius.lm.lt/

Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos Facebook paskyra

http://www.radvilaites.vilnius.lm.lt/
https://lt-lt.facebook.com/pages/category/Education/Vilniaus-Barboros-Radvilait%C4%97s-progimnazija-370407773061404/

