
Sėkmingų, drąsių, išmanių 

savo ir šalies ateities 

kūrėjų mokykla



Mokykla dvelkia tam tikra laisve:

nebereikia miegoti po pietų, privalomai visko
suvalgyti ir žaisti tik aptvertoje teritorijoje. Vaiko
akimis tai pakilimas į aukštesnį socialinį statusą.
Labai gerai, jei ir aplinka padeda suvokti, kad jis
jau tapo pakankamai didelis. Leiskime jam pačiam
rinktis kuprinę, mokyklines priemones, nes taip
skatinsime priimti savarankiškus sprendimus.



Socialinė vaiko branda mokyklai- kaip 
vaikas jaučiasi bendruomenėje:

• Vaiko poreikis bendrauti su kitais vaikais;

• Gebėjimas laikytis grupės- klasės taisyklių;

• Turi žinoti ir pasakyti ne tik savo vardą 

ir pavardę ar gimimo metus, bet ir tėvų 

vardus, savo namų adresą;



• Vaiko gebėjimas žaidime užimti ir vadovaujančią 

poziciją, ir paklusti savo bendraamžiams;

• Vaiko gebėjimas bendrauti ne tik su 

bendraamžiais, bet ir su suaugusiais;

• Mokėjimas  pasisveikinti, atsisveikinti, pereiti 

gatvę, pirktis parduotuvėje;

• Vaikas turi tapti kiek įmanoma savarankiškesnis.



Šiuo metu ,,Gilijos” pradinėje 

mokykloje dirba 

Pedagogai
- 23 pradinio ugdymo

mokytojai;
- 3 anglų kalbos 

mokytojai;
- 3 muzikos mokytojai;
- tikybos mokytojas;
- šokių mokytojas;
- 7 grupių auklėtojai.

Pagrindinė ,,Gilijos” mokyklos vertybė – mokinys ir jo mokytojas.

Pagalbos mokiniui 
specialistai
- socialinis 

pedagogas;
- psichologas;
- logopedas;

- visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas;
- 19 mokytojo 
padėjėjų.



Mokyklinė uniforma



Pirminė 

medicininė 

pagalba

Informacinė Specialioji

Psichologinė

Socialinė

Mokyklos mokinių saugumo ir lygių galimybių 

užtikrinimo modelis 

Pedagoginė

Teikiama 

pagalba



Mokykloje vykdomos 

socialinių ir emocinių 

įgūdžių 

ugdymo programos

„Obuolio draugai“

(rekomenduojama 

3-4 kl.) 

„Zipio draugai”

(rekomenduojama 

1-2 kl.)

„Laikas kartu“

(rekomenduojama 

1-4 kl.)

„ Antras žingsnis”

(rekomenduojama 

1-4 kl.)



Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27d. 

sprendimu nustatyti  mokesčiai už pailgintos dienos grupes: 

• 3 val. per dieną – apie 18.00 Eur/mėn. (iki 16 val.)

• 4 val. per dieną – apie 24.00 Eur/mėn. (iki 17 val.)

• 5 val. per dieną – apie 30.00 Eur/mėn. (iki 18 val.)

• Grupės mokestis skaičiuojamas – po 0,30 eurų valandai pagal 

mėnesio darbo dienas, minusuojant mokinio sergamumo laikotarpį ir 

mokinių atostogų dienas.

Nemokama grupė priklauso socialiai remtiniems mokiniams ir 

turintiems didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi 

poreikius.

Pailgintos dienos grupės

2021 – 2022 m. m. mokykloje dirba 7 pailgintos 

dienos grupės 



,,Sveikuolių sveikuoliai“

,,Sveikiausia klasė”

Nuo 2013 metų mokykla dalyvauja 

respublikiniame projekte „Sveikatiada“ 

,,Mankštiada”

,,Daržo auginimas”

,,Maistas ir menas”



Nuo 2017 metų mokykla įtraukta į šalies 

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą

Nuo 2018 metų mokyklai suteikta 

teisė formuoti Sporto ir sveikatos 

elementų turinčias klases

Nuo 2019 metų mokykla įtraukta į 

šalies fiziškai aktyvių mokyklų tinklą



2018 metais Švietimo ir mokslo 

ministerijos mokykla pripažinta kaip 

įstaiga, turinti stiprią GEROS mokyklos 

požymių turinčią raišką



Mokyklos mokinių pasiekimai 

akademinėje veikloje ir neformaliojo 

švietimo srityje



Mokykloje vykdomos šalies ir ES 

remiamos programos: 

„Pienas vaikams”
„Vaisiai mokykloms”



Skiriamas dėmesys

sveikai mitybai



Siūloma popamokinė veikla

apima 24 neformaliojo švietimo

būrelius (sporto, dainavimo, šokių, dailės, informacinių technologijų)



Programavimo pagrindų būreliai

„Išmaniai į ateitį" 

Programavimas su Cospace 

ir Scratch programomis

Nuotolinės būrelio pamokos 

Microsoft Teams platformoje



Gilijiečiai dalyvauja įvairiose 

edukacinėse veiklose



Čia bus foto su mokiniais 

dirbančiais planšetiniais

Atnaujintos mokyklos erdvės 



Atnaujintos mokyklos erdvės 



Įrengta nauja rūbinių erdvė



Laboratorija



Pamokos laboratorijoje



Nauja muzikos klasė

Turėjome:

1. Sopraninį diatoninį 

ksilofoną;

2. Altinį diatoninį 

ksilofoną;

3. Tenorinį diatoninį 

ksilofoną;

4. Du metalofonus.

O dabar – VALIO! – dar turime:

1. Bosinį diatoninį ksilofoną;

2. Būgnų komplektą;

3. Jamahą;

4. 25 ukulėles;

5. Nuostabią muzikos klasę, kurioje 

puikiai jaučiasi ir vaikai, ir 

mokytojai





Naujos kompiuterių klasės

ANTROJI IKT KLASĖ



Įrengtas sensorinis kambarys vaikams, 

turintiems raidos ir elgesio sutrikimų





Spalvoti žemėlapiai koridoriuose 



Žaidimų erdvės kieme



Lauko klasė



Kneipo takas



Lauko erdvės



Artimiausiu laiku bus atnaujinta 

mokyklos biblioteka

Pufai Kivikko

Magnetiniai pufai 

Mukula

Akustinis fotelis 

Mokykliniai staliukai su 

kėde

Planšetiniai kompiuteriai, 6 

vnt.



Mokykloje svečiuojasi buvę gilijiečiai



Pagrindinė ugdymo tendencija - ne 

atkartojamų žinių gausinimas, o 

pastangos suvokti žmogų ir pasaulį, 

sudarant sąlygas mokiniui pačiam 

patirti, išgyventi, kurti, įgyvendinti, 

puoselėti savo asmenybę...



Laukiame Jūsų!  ☺


