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DĖL PARAIŠKŲ DALYVAUTI TARPDISCIPLININIO ITIN GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO 

PROGRAMOJE TEIKIMO 
 

Prašome priminti Jūsų vadovaujamų mokyklų 2 kl., 9 kl. mokinių tėvams apie 

vykstantį paraiškų teikimą dalyvauti tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programoje, 

paskelbiant siunčiamą informaciją apie Programą elektroniniuose dienynuose. 

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2017 m. kovo 28 d. sprendimu 

Nr. T-172 pritarė, kad Kaune būtų vykdoma Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programa 

(toliau – Programa). Programos tikslas – sukurti palankias sąlygas itin gabiems Kauno miesto 

mokiniams plėtoti savo prigimtinius gebėjimus. Programą įgyvendina Kaune veikiantys 

universitetai. 2020 – 2021 m. m. planuojama formuoti naujas 3 kl., 10 kl. mokinių grupes, į 

kiekvienos klasės koncentrą priimant po 45 mokinius. Daugiau informacijos apie Programą, taip pat 

ir atskirų klasių programinius aprašus galima rasti Programos internetinėje nuorodoje 

http://www.kaunas.lt/svietimas/gabiu-mokiniu-ugdymo-programa/  

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 17 d. 

įsakymu Nr. A-576 nustatyta, kad paraiškas dalyvauti Programoje Kauno miesto bendrojo ugdymo 

mokyklos (toliau – Mokyklos) arba mokinių tėvai gali teikti nuo 2020 m. vasario 17 d. iki 2020 m. 

birželio 1 d. Paraiškas pagal nustatytas formas (Word ir Excel formatu) ir testavimo WASI testu 

(Wechslerio trumpąja intelekto skale) rezultatus prašome teikti Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vyriausiajam specialistui Gintarui Balčiūnui el. paštu  

Gintaras.Balciunas@kaunas.lt  Mokinių testavimą gali atlikti psichologai turintys teisę dirbti su 

minėta testavimo metodika.  

Testuoti rekomenduojama: 

 2 klasių mokinius, kurių einamųjų mokslo metų I pusmečio (I trimestro) lietuvių 

kalbos (gimtosios ar valstybinės), matematikos, pasaulio pažinimo dalykų (visų trijų dalykų) 

rezultatai įvertinti aukštesniuoju lygiu ir kurių  testavimo J. C. Raveno spalvotųjų sudėtingėjančių 

matricų testu rodikliai įvertinti 90–99 procentiniais balais; 

9 klasių mokinius, kurių einamųjų mokslo metų I pusmečio (I trimestro) mokymosi 

vidurkis ne mažesnis nei 9 balai (mokymosi vidurkiui nustatyti rekomenduojama sumuoti šių 
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mokomųjų dalykų I pusmečio (I trimestro) pažymius: lietuvių kalba (gimtoji ar valstybinė), 

užsienio kalba (1-oji), matematika, istorija, biologija, chemija, fizika). 

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškas Mokyklos gali teikti ir mokinius testuoti tik 

gavusios mokinių arba jų atstovų prašymus dėl mokinių ugdymo pagal Programą.   

Kauno miesto savivaldybės taryba 2019 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. T-24 

pakoregavo Programos įgyvendinimo aprašą nustatydama, kad Mokyklos arba mokinių tėvai gali 

pateikti paraiškas dalyvauti Programoje ir į ankstesniais metais suformuotas mokinių grupes. Tokiu 

atveju mokiniai įrašomi į bendrąją reitingavimo (pirmumo) eilę atsižvelgiant į jų testavimo 

rezultatus ir kviečiami dalyvauti Programoje atsiradus laisvoms vietoms. Šios paraiškos taip pat turi 

būti pateiktos iki 2020 m. birželio 1 d.  

Atskirų Programos klasių mokinių sąrašai bus sudaromi vadovaujantis WASI testo 

(Wechslerio trumposios intelekto skalės) rezultatais ir Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu reglamentuotu maksimaliu mokinių skaičiumi atskirose Programos klasėse.  

Mokinių, dalyvausiančiųjų Programoje, bendrasis intelekto koeficientas, įvertinus WASI testu 

(Wechslerio trumpąja intelekto skale), negali būti žemesnis nei 120 IQ. Aukščiau minėtu Programos 

įgyvendinimo aprašu reglamentuota, kad jei dviejų ar daugiau mokinių intelektinių gebėjimų 

įvertinimas yra vienodas ir vienas iš mokinių negali būti įtrauktas į Programos dalyvių sąrašus dėl 

nustatyto maksimalaus klasių grupių ir mokinių grupėje skaičiaus, į Programos dalyvių sąrašus 

neįtraukiamas nė vienas tokį patį intelekto koeficientą turintis mokinys. Į intelekto vertinimo 

pasikliauties intervalą neatsižvelgiama.  

Mokinių dalyvausiančių Programoje sąrašai bus tvirtinami Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu ir skelbiami Kauno miesto savivaldybės internetinėje 

svetainėje (http://www.kaunas.lt/svietimas/gabiu-mokiniu-ugdymo-programa/) iki 2020 m. birželio 

10 d.  

Atkreipiame dėmesį, kad už mokinių testavimo WASI testu (Wechslerio trumpąja 

intelekto skale) organizavimą, testuojamų mokinių asmens duomenų saugojimą, kandidatų 

pateikimą testuoti ir mokinių testavimo rezultatų pateikimą Švietimo skyriui atsakingi Mokyklų, 

teikiančių paraiškas dalyvauti Programoje, vadovai, arba mokinių tėvai (jei paraiškas teikia mokinių 

tėvai). Kitų fizinių ar juridinių asmenų pateiktos paraiškos nebus vertinamos.  

PRIDEDAMA: 

1. Paraiškos dalyvauti Programoje forma, 1 lapas. 

2. Programos paraiška Excel formatu, 1 lapas.  

  

Skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti 

skyriaus vedėjo funkcijas  Ona Gucevičienė 

 

G. Balčiūnas, 8 645 12836 gintaras.balciunas@kaunas.lt (originalas nebus siunčiamas) 
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