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ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS 

     PROJEKTO „PENKTOKŲ ADAPTACIJA“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Projekto ,,Penktokų adaptacija “ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą 

ir uždavinius, dalyvius, vykdymą. 

2. Projektą vykdo Švenčionių progimnazija. 

 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Projekto tikslas–sudaryti sąlygas, užtikrinančias sėkmingą penktokų adaptaciją Švenčionių 

progimnazijoje. 

4. Projekto uždaviniai: 

4.1. atskleisti penktokų adaptacijos ypatumus, nurodyti galimas adaptacijos sėkmes ir nesėkmes, 

nustatyti vyraujančius tarpusavio santykius, santykius su  mokytojais; 
4.2. organizuoti būsimų  penktų klasių dalykų mokytojų ir pradinių klasių mokytojų  susitikimus, 

siekiant geresnio ugdymo turinio perimamumo; 

4.3. aptarti su mokytojais problemas, kylančias adaptacijos laikotarpiu,  ir jas spręsti organizuojant 

patrauklias mokiniams veiklas, taikant įvairius šiuolaikinės pamokos darbo metodus; 

4.4.  atlikti tyrimus „Penktokų adaptacija progimnazijoje“, siekiant išsiaiškinti adaptacijos sėkmes ir 

nesėkmes;  

4.5. aptarti penktokų adaptacijos klausimus, analizuoti penktokų pažangumo ir lankomumo problemas, 

padėti penktų klasių mokiniams adaptuotis perėjus prie dalykinės sistemos;  

4.6. siekti prasmingo dialogo su tėvais, kurti mikroklimatą, pagrįstą tarpusavio parama. 

 

III. PROJEKTO DALYVIAI 

 

5. Penktų klasių mokiniai, jų klasių auklėtojai, mokomųjų dalykų mokytojai, dėstantys penktose 

klasėse, administracija, Švenčionių pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojos, progimnazijos psichologė, 

specialioji pedagogė (logopedė), socialinė pedagogė, penktų klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).  

 

IV. PROJEKTO VYKDYMAS 

 

6. Projektas įgyvendinamas vykdant šias veiklas: 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Laikotarpis Atsakingi 
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1. Dalykų ir pradinių klasių mokytojų 

susitikimai, siekiant geresnio ugdymo turinio 

perimamumo tarp pradinės ir dalykinės 

ugdymo sistemos 

 

Gegužės mėn. Administracija 

2. Susitikimas su būsimais penktokais, jų 

supažindinimas su progimnazija, klasių 

auklėtojais, dalykų mokytojais 

 

Gegužės mėn. Administracija 

3. Būsimų penktokų tėvų susirinkimas,  jų 

supažindinimas su progimnazija, klasių 

auklėtojais, dalykų mokytojais, ugdymo  

reikalavimais 

 

Gegužės mėn. Direktorius 

4. Anketos būsimų penktokų tėvams, kuriose  

pateikiama ne tik pirminė informacija apie 

vaiką, bet ir pageidavimai, pasiūlymai bei 

lūkesčiai 

 

Gegužės mėn. Psichologė 

5. Penktų klasių komplektavimas 

 

Gegužės mėn. Administracija 

6. Informaciniai pokalbiai su penktų klasių 

mokiniais apie pagalbos mokiniui specialistų 

teikiamas paslaugas 

 

Rugsėjo mėn. I sav. Pagalbos mokiniui 

specialistai 

7. Penktų klasių mokytojų grupėse analizuoti ir 

numatyti dalykų integracijos galimybes, 

ugdymo metodus, bendruosius reikalavimus 

mokiniams, jų darbo krūvio normas 

 

Rugsėjo mėn. I sav. Klasių auklėtojai 

8. Mokytojų individualios konsultacijos tėvams ir 

mokiniams 

 

Nuolat Dalykų mokytojai 

9. Klausimynų rengimas  5-tų klasių 

mokiniams/mokinių tėvams 

  

Spalio mėn. I sav. Psichologė 

10. Penktų klasių mokinių kvadrato  varžybos Spalio mėn. Kūno kultūros 

mokytojas 

11. Lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų 

patikrinimai (diagnostiniai testai), siekiant 

išsiaiškinti 5 klasės mokinių pasiekimus ir 

numatyti priemones, padėsiančias siekti 

geresnių mokinių mokymosi rezultatų. 

Pasiekimų rezultatai analizuojami kalbų  ir 

socialinių mokslų bei tiksliųjų ir gamtos 

mokslų mokytojų metodinėse grupėse. 
 

Spalio mėn. III–IV 

sav. 

 

Administracija 

12. Tyrimai „Penktokų adaptacija 

progimnazijoje“. Tikslas - atskleisti penktokų 

adaptacijos ypatumus, nurodyti galimas 

adaptacijos sėkmes ir nesėkmes, nustatyti 

Spalio mėn.   Psichologė 
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vyraujančius tarpusavio santykius su 

mokytojais. 

 

13. Atvirų durų dienos penktų klasių mokinių 

tėvams (tėvai stebi pamokas, dalykų 

mokytojai teikia tėvams ir mokiniams 

individualias konsultacijas) 

Lapkričio mėn. Administracija 

14 Penktų klasių mokinių tėvų metodinė  

konferencija ,,Mano vaikas penktokas“ 
 

Lapkričio mėn. Administracija 

15. Penktų klasių auklėtojų organizuojami klasės 

tėvų susirinkimai, kuriuose aptariami vaikų 

pirmieji žingsniai antroje pakopoje, ugdymosi 

sėkmės ir nesėkmės, nauji mokymo metodai, 

vertinimo būdai 

 

Lapkričio mėn.. Klasių auklėtojai 

16. Psichologės parengtos rekomendacijos klasių 

auklėtojams (mokytojams, tėvams) 

 

Lapkričio IV sav. Psichologė 

17. Direkciniame pasitarime organizuojamas 

penktokų adaptacinio laikotarpio aptarimas, 

kuriame dalyvauja  penktų klasių auklėtojai, 

pagalbos mokiniui specialistai ir penktokų 

mokytojai. Mokytojai aptaria adaptacijos 

laikotarpiu iškilusias problemas, darbo 

metodus, dalijasi darbo patirtimi. 

 

Lapkričio IV sav. Administracija 

 

VI. Baigiamosios nuostatos 

6. Organizuojant  projektą užtikrinti efektyvų progimnazijos administracijos, mokytojų, klasių 

auklėtojų, kitų specialistų ir mokinių tėvų (globėjų) bendradarbiavimą vykdant numatytas veiklas. 

_______________________ 

 

 

 


