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Galimybės...



Pasirinkimas...



Aš...
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KLAIPĖDOS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJA

Mums labai svarbu:

 Valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Dalykinių olimpiadų rezultatai

 Įvairiapusių karjeros pasirinkimo 

galimybių mokiniams sudarymas 

 Profesionalūs mokytojai

 Pozityvus mikroklimatas



2021-2022 m.m.

 ŠEŠIOS I-OS GIMNAZIJOS KLASĖS

 1 KLASĖ-netradicinio ugdymo (akademinių poreikių) klasė 
(mokinių priėmimui mokytis pagal pagrindinio ugdymo 
programą priskiriama visa savivaldybės teritorija).

 2 KLASĖS-netradicinio ugdymo(akademinių poreikių) klasės 
(pagal savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtas 
teritorijas).

 3 KLASĖS – pagal savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokykloms priskirtas teritorijas;



Priėmimo organizavimas

 Prašymai mokytis 2021–2022 mokslo metais, prisijungus prie

Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės

(www.klaipeda.lt ) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami

registruoti nuo š. m. kovo 1 d. 10 val. į 9 klases;

 Pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2021–2022 mokslo

metais vykdomas 2021 m. gegužės 4 d. – birželio 1 d.

informacinės sistemos pagrindu

.

http://www.klaipeda.lt/


Priėmimo organizavimas

Atranka pagal savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokykloms priskirtas teritorijas nevykdoma.



Priėmimo organizavimas

Priėmimas į netradicinio ugdymo (akademinių

poreikių) klases vykdomas konkurso tvarka

balandžio 14-16 d.



Akademinės klasės...

Savitumas?



Akademinės klasės...

Savitumas=universalumas



Išugdyti novatoriškai mąstančią asmenybę, gebančią 

savarankiškai ir aktyviai veikti, kurti naujas idėjas ir jas realizuoti.

Skatinama savita asmens mąstysena.

Gilinami ir apibendrinami išklausyti dalykai, pabrėžiant dalykų   

integravimą.

Mokiniai individualiai renkasi konsultacijas ir modulius.

Akademinės klasės...
Išskirtinumas=universalumas



Akademinės klasės...
Išskirtinumas=universalumas

Novatoriškas verslumas

 Naujų socialinio gyvenimo idėjų, geriau tenkinančių žmonių poreikius, 

nagrinėjimą ir socialinių problemų sprendimą;

 Naujų technologijų kūrimą ir taikymą;

 Asmeninių pajamų valdymo, finansinio raštingumo, verslo organizavimo, 

ekonomikos pradmenis. 



Akademinės klasės...
Išskirtinumas=universalumas

Bendradarbiaujama su 

Klaipėdos universitetu, 

ISM ekonomikos ir vadybos universitetu, 

Vytauto Didžiojo universitetu:

 rengiamos inovatyvaus verslumo modulinės programas;

 organizuojamos dėstytojų konsultacijos gimnazistams rengiant 

kūrybinius tiriamuosius darbus;

 Sudaroma galimybė gimnazistams ir mokytojams naudotis 

moksline-tiriamąja baze; 

 vedamos integruotas pamokos;

 vykdoma tikslinė projektinė veikla;

 organizuojamos gimnazistų ir studentų diskusijos, karjeros 

dienos.



„Sėkmė visur ir visada priklauso nuo dviejų

sąlygų: teisingai nustatytų galutinių tikslų ir

surastų atitinkamų priemonių, vedančių į galutinį

tikslą“.

Aristotelis



Informacija

 https://svietimas.klaipeda.lt/

www.kvdg.lt

https://svietimas.klaipeda.lt/
http://www.kvdg.lt/


VDG gyvenimas/Vasario 16



VDG gyvenimas/Paskutinis 

skambutis



VDG gyvenimas/Paskutinis 

skambutis



VDG gyvenimas/LIK‘as



VDG gyvenimas/Krikštynos



VDG gyvenimas/Konkurso 

„Jūrų keliais“ nugalėtojai



Laukiame 


