Informacija penktokų tėvams
Penktokai pradės mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
Pagrindinis ugdymas trunka 6 metus (5–10 kl.). Privalomas, mokinys iki 16 metų negali
nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas.
Socialinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma. Per mokslo metus jai skiriama 20 val.
Mokinių atostogų grafikus nustato „2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai“. 5 klasių mokiniams papildomai skiriamos 5
dienos atostogų per mokslo metus. Mokykla papildomų atostogų laiką ir trukmę derina su mokyklos
taryba ir Telšių švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriumi.
Antrosios užsienio kalbos mokytis privaloma nuo 6 klasės. Jei mokiniui dar nėra 14 metų,
antrąją užsienio kalbą (vokiečių, rusų) jam parenka tėvai. Mokinys nuo 14 metų antrąją užsienio
kalbą gali rinktis pats turėdamas raštišką tėvų sutikimą.
Pagrindinį išsilavinimą mokinys įgis, jei bus baigęs pagrindinio ugdymo programą, t. y.
turės patenkinamus dalykų metinius įvertinimus ir bus patikrinti jo lietuvių kalbos (gimtosios) ir
matematikos mokymosi pasiekimai. Pasiekimus turi pasitikrinti visi dešimtokai, išskyrus tuos, kurie
mokėsi pagal individualizuotą programą. Mokiniai pasiekimus pasitikrina savo mokykloje.
Mokiniai, nedalyvavę pasiekimų patikrinime ir nenurodę pateisinamos priežasties, gali dalyvauti tik
kitais metais.
Aš jau penktokas – daugybė nežinomųjų.
Vaikas, pradėjęs mokytis penktoje klasėje, susiduria su daugybe nežinomų dalykų. Visų pirma
vietoje mylimos mokytojos, kuri puikiai pažinojo vaiką, dabar yra nauja auklėtoja. Ji moko tik
vieno dalyko – kartais tokio, kuris būna 1-2 kartus per savaitę. Taigi auklėtoja su vaiku būna žymiai
mažiau. Negana to, kiekvieno dalyko ateina mokyti vis kitas mokytojas, turintis kitokį charakterį,
įpročius, vertybes, mokymo ir vertinimo sistemą, kurią penktokas turi perprasti. Visi šie
pasikeitimai gali mokinuką priversti jaustis ne taip saugiai, kaip ketvirtoje klasėje, todėl tėvai turėtų
jam padėti.
Tėveliai, būkite aktyvūs!!!
Labai svarbus tėvų lankymasis susirinkimuose ir aktyvus dalyvavimas klasės gyvenime.
Galite teikti pasiūlymus mokyklos tarybai, patiems inicijuoti įvairią klasės veiklą – išvykas,
susitikimus su įžymiais žmonėmis, organizuoti viktorinas ir pan. Vaikams labai svarbus papildomas
ugdymas (neformalusis). Todėl skatinkite dalyvauti įvairiuose būreliuose, mokyklos gyvenime po
pamokų.
Klasės auklėtojas ir mokytojai norėtų, kad tėvai aktyviau domėtųsi savo vaikų gyvenimu
mokykloje:
 Kad tėvai palaikytų ryšius ne tik su klasės auklėtoju, bet ir su kitais dėstančiais mokytojais;
ir ne tik penktos klasės pradžioje, bet visais metais;
 Kad aktyviau dalyvautų klasės susirinkimuose;
 Kad kontroliuotų vaikų lankomumą ir pažangumą;
 Kad reaguotų į pastabas ar kitus įrašus pasiekimų knygelėse;
 Kad nepaliktų vienų auklėtojų organizuojant vaikų laisvalaikį, šventes, ekskursijas ar kitas
išvykas.
Pasiekimai vertinami
vadovaujantis mokyklos direktoriaus 2015m. balandžio 16d. įsakymu Nr. V1-43 patvirtinta
Mokinių/vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. Adaptacinio laikotarpio penktokams
trukmė – 1 mėnesio trukmės laikotarpis. Jų žinios ir gebėjimai, nuostatos šiuo laikotarpiu
pažymiais nevertinami, nebent mokiniui pageidaujant (tačiau į dienyną neįrašomi). Po mėnesio
atliekamas tyrimas, kaip penktokams sekėsi adaptuotis dalykinėje sistemoje, ir su tyrimo rezultatais
supažindinama mokyklos bendruomenė.
Pasiekimų įvertinimų reikšmė:

10 – puikiai, kai užduotis atlikta ar atsakinėjama be klaidų;
9 – labai gerai, kai užduotis atlikta ar atsakinėjama iš esmės labai gerai, tačiau yra neesminis netikslumas ar
suklydimas;
8 – gerai, kai užduotis visiškai atlikta, tačiau yra keletas netikslumų ar klaidų;
7 – pakankamai gerai, kai atliktoje užduotyje yra keletas netikslumų ar klaidų;
6 – patenkinamai, kai padarytos klaidos ar suklydimai leidžia suprasti užduoties rezultatą;
5 – pakankamai patenkinamai, kai mokinys atliko pusę gautos užduoties gerai;
4 – silpnai, kai mokinys pusėje atliktos užduoties padarė neesminių klaidų, dėl kurių galima įžvelgti mokinio
bandymus;
3 – blogai, kai atliktoje užduotyje negalima rasti nė vieno teisingo atsakymo ar teisingos minties;
2 – labai blogai, kai negalima suprasti, ką mokinys bandė užduotyje padaryti;
1 – nieko neatliko, nes mokinys atsisakė atsakinėti ar nebandė atlikti užduoties neturėdamas pateisinamos priežasties.
Patenkinami įvertinimai – 4-10 balų, „įskaityta“; nepatenkinami įvertinimai – 1-3 balai, „neįskaityta“,
„neatestuota“ ( kai mokinys yra praleidęs be pateisinamos priežasties 1/3 trimestro pamokų ir neatsiskaitęs už
privalomojo dalyko mokslo programą ar programos dalį).
Ketvertas – tai žemiausias patenkinamas pažymys, jis rodo, kad mokinys žino tiek, kad galėtų mokytis toliau ir
būti keliamas į kitą klasę.

Penktoje klasėje mokomasi šių dalykų:
dorinio ugdymo, gimtosios kalbos (lietuvių), pirmosios užsienio kalbos (anglų), matematikos,
gamtos ir žmogaus (integruoti gamtos mokslai), informacinių technologijų, istorijos, dailės,
muzikos, technologijų, kūno kultūros, žmogaus saugos, etninės kultūros.
Namų darbai V klasėje ruošiami apie 1,5 val. per šį laiką penktokas turėtų suspėti atlikti
visas užduotis. Per atostogas namų darbai neužduodami. Jeigu tėvai pageidauja ir pateikia raštišką
prašymą, mokiniai turi galimybę namų darbus pasiruošti mokykloje veikiančioje pailgintos dienos
darbo grupėje (paslauga nemokama).
Ką vertėtų nupirkti penktokui:
Tikslų sąrašą vaikai išgirs mokykloje – kiekvienas mokytojas parengs jį pagal savo darbo
metodiką ir pamokos poreikius.
Neskubėkite pirkti pratybų sąsiuvinių ir vadovėlių. Vadovėliais aprūpins mokykla, o dėl
pratybų informaciją pateiks dalyko mokytojas.
Nupirkite aplankalų, skirtų penktos klasės vadovėliams, sąsiuviniams, sąsiuvinių (langeliais,
linijomis), pasiekimų knygelę (5-12 kl.), rašiklių, pieštukų, drožtuką, trintuką, klijų (pieštukinių),
liniuočių rinkinį, skriestuvą, skaičiuotuvą piešimo popieriaus, flomasterių, guašo, akvarelės,
teptukų, aplanką piešiniams, sportinę aprangą bei avalynę kūno kultūros pamokoms. Ir žinoma
kuprinę. Vertėtų atkreipti dėmesį, kad ši būtų patvaresnė ir svertų iki 800-1000 g.
Mokykla laukia ir jūsų vaikų, ir jūsų pačių. Tik bendradarbiavimas gali sukurti
tolerantišką, saugią atmosferą augti ir skleistis mūsų vaikams.
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