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įsakymu Nr. V-210
2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO
UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
ugdymo planas (toliau – ugdymo planas) reglamentuoja pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą.
Vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, sudaromi 2017–2018 ir
2018–2019 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas.
2. Ugdymo plano tikslas – apibrėžti ugdymo programų vykdymo bendruosius reikalavimus ir
pateikti rekomendacijas ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, kad kiekvienas
mokinys pasiektų geresnius ugdymo(si) rezultatus ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų
bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.
3. Ugdymo plano uždaviniai:
3.1. pateikti gaires ugdymo turiniui;
3.2. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti;
3.3. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio,
mokymo ir mokymosi aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto ir savivaldaus
mokymosi.
4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:
4.1. dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis;
4.2. kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus,
įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip
30 minučių;
4.3. laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis
dalyko ar mokymosi pagalbai teikti;
4.4. ugdymo planas – gimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas,
parengtas, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais;
4.5. pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma;
4.6. specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.
Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir
kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
PIRMASIS SKIRSNIS
MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS
5. Ugdymo organizavimas 1–8, I–IV gimnazijos klasėse:
5.1. 2017–2018 mokslo metai:
5.1.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiami atitinkamai:
Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1–4
5–8
I
II
III
IV

2018-05-31
2018-06-15
2018-06-15
2018-06-15
2018-06-15
2018-05-25

34
36
36
36
36
33

5.1.2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasės mokiniams – 170 ugdymo dienų;
5.1.3. ugdymo proceso trukmė 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 181 ugdymo
diena, IV gimnazijos klasės mokiniams – 166 ugdymo dienos;
5.1.4. ugdymo procese skiriamos atostogos:
Rudens
Žiemos (Kalėdų)
Žiemos
Pavasario (Velykų)

2017-10-30–2017-11-03
2017-12-27–2018-01-03
2018-02-19–2018-02-23
2018-04-03–2018-04-06

5.1.5. vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Vasaros atostogos prasideda:
1–4 klasių mokiniams 2018 m. birželio 1 d., 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 2018 m.
birželio 18 d. Gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-204;
5.1.6. vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir
mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.;
5.1.7. 5 ugdymo dienos gimnazijos sprendimu:
Eil.
Veikla
Nr.
1.
Kalėdinių papročių diena

Data
2017 m. gruodžio mėn.

2.

Profesijų diena

2017 m. lapkričio mėn.

3.

Pilietiškumo diena.
Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio
šventė
Menų diena
Sveikatingumo diena

2018 m. vasario mėn.

4.
5.

2018 m. gegužės mėn.
2018 m. birželio mėn.

Atsakingi
Technologijų, tikybos mokytojai,
klasių vadovai
Socialinis pedagogas, mokytojai,
bibliotekininkė, klasių vadovai
Istorijos mokytoja, klasių vadovai

Administracija, mokytojai
Administracija, klasių vadovai, kūno
kultūros mokytojas

5.1.8. 5 ugdymo dienos savivaldybės administracijos sprendimu vyksta pamokų forma.
5.2. 2018–2019 mokslo metai:
5.2.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiami atitinkamai:
Klasė
1–4
5–8
I
II
III
IV

Ugdymo proceso pabaiga
2019-06-07
2019-06-23
2019-06-23
2019-06-23
2019-06-23
2019-05-24

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
35
37
37
37
37
33

5.2.2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasės mokiniams – 175 ugdymo dienos;

5.2.3. ugdymo proceso trukmė 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo
dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos;
5.2.4. ugdymo procese mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario
(Velykų) atostogos. Jų bendra trukmė – 17 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos
švenčių dienos. Atostogas mokiniams skirti ne rečiau kaip kas 7–8 ugdymo savaites;
5.2.5. ugdymo procese skiriamos atostogos:
Rudens
Žiemos (Kalėdų)
Žiemos
Pavasario (Velykų)

2018-10-29–2018-11-02
2018-12-27–2019-01-02
2019-02-18–2019-02-22
2019-04-23–2019-04-26

5.2.6. vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Vasaros atostogos prasideda:
1–4 klasių mokiniams 2019 m. birželio 8 d., 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 2019 m.
birželio 24 d. Gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-206;
5.2.7. vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir
mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.;
5.2.8. 10 ugdymo dienų:
Eil.
Veikla
Nr.
1. Mokslo ir žinių diena

Data
2018 m. rugsėjo mėn.

2.

Mokytojo diena

2018 m. spalio mėn.

3.

Tolerancijos diena

2018 m. lapkričio mėn.

4.

Kalėdinių papročių diena

2018 m. gruodžio mėn.

5.
6.
7.

Pilietiškumo diena
Menų diena
Diena skirta ,,Savaitė be
patyčių“

2019 m. vasario mėn.
2019 m. gegužės mėn.
2019 m. kovo mėn.

8.

Profesijų diena

2019 m. balandžio mėn.

Paskutinio skambučio
diena
10. Sveikatingumo diena
9.

2019 m. gegužės mėn.
2019 m. birželio mėn.

Atsakingi
Administracija, IV klasės vadovas,
muzikos mokytoja
Administracija, IV klasės vadovas
Socialinis pedagogas, psichologė,
bibliotekininkė, klasių vadovai
Technologijų, dorinio ugdymo
mokytojai, klasių vadovai
Istorijos mokytoja, klasių vadovai
Administracija, mokytojai
Socialinis pedagogas,
bibliotekininkė, istorijos mokytoja,
klasių vadovai
Socialinis pedagogas,
bibliotekininkė, klasių vadovai
III klasės vadovas
Administracija, klasių vadovai, kūno
kultūros mokytojas

6. Ugdymo procesas, įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas
skirstomas pusmečiais. Pusmečių ugdymo laikotarpius nustato gimnazijos direktorius, suderinęs su
gimnazijos taryba. Gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-205 pusmečiai:
6.1. 2017–2018 m. m.:
Klasės
1–4 kl.
5–III kl.
IV kl.

I pusmetis
2017-09-01 – 2018-01-21
2017-09-01 – 2018-01-21
2017-09-01 – 2018-01-21

II pusmetis
2018-01-22 – 2018-05-31
2018-01-22 – 2018-06-17
2018-01-22 – 2018-05-25

6.2. 2018–2019 m. m.:
Klasės
1 – 4 kl.
5 – III kl.
IV kl.

I pusmetis
2018-09-01 – 2019-01-27
2018-09-01 – 2019-01-27
2018-09-01 – 2019-01-27

II pusmetis
2019-01-28 – 2019-06-07
2019-01-28 – 2019-06-23
2019-01-28 – 2019-05-24

7. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
7.1. pamokų laikas:
7.1.1. gimnazijoje:
1 pamoka 8.00–8.45 val.
2 pamoka 8.55–9.40 val.
3 pamoka 9.50–10.35 val.
4 pamoka 10.55–11.40 val.
5 pamoka 12.00–12.45 val.
6 pamoka 12.55–13.40 val.
7 pamoka 13.50–14.35 val.;
7.1.2. Skaistgirių skyriuje:
1 pamoka 8.00–8.45 val.
2 pamoka 8.55–9.40 val.
3 pamoka 9.50–10.35 val.
4 pamoka 11.05–11.50 val.
5 pamoka 12.00–12.45 val.
6 pamoka 12.55–13.40 val.
7 pamoka 13.50–14.35 val.
8. Sprendimus dėl 2017–2018 mokslo metais 10 ugdymo dienų, 2018–2019 mokslo metais –
15 ugdymo dienų organizavimo laiko priima:
8.1. gimnazija dėl 5 ugdymo dienų 2017–2018 mokslo metais, 10 ugdymo dienų
2018–2019 mokslo metais;
8.2. savivaldybės vykdomoji institucija dėl 5 ugdymo dienų 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo
metais, įvertinusi gimnazijos siūlymus.
9. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.
10. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso
metu, jo pageidavimu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į
mokymosi dienų skaičių.
11. Gimnazijos direktorius, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei,
ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.
Ekstremalioji situacija – tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio,
techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui,
gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl
ekstremaliosios situacijos paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima
savivaldybės administracijos direktorius, o jeigu ekstremalioji situacija išplinta į daugiau negu tris
savivaldybes, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Gimnazijos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja
savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotą asmenį.
12. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių
mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo
procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą,
mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir elektoriniame
dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

ANTRASIS SKIRSNIS
GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. UGDYMO PLANO RENGIMAS
13. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal gimnazijos tikslus, konkrečius mokinių
ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio
21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis
programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio
26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų
patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Vidurinio ugdymo
bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“
(toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308
„Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos koncepcija), Bendraisiais
ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų
programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal
formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kt.
14. Gimnazijoje vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti rengiamas ugdymo planas.
Ugdymo planas – tai ugdymo turinio įgyvendinimo, vadovaujantis gimnazijos susitarimais,
bendrųjų ugdymo planų bendrosiomis nuostatomis ir bendrąjį ugdymą reglamentuojančiais kitais
teisės aktais, aprašas. Ugdymo plane, atsižvelgiant į gimnazijos kontekstą, pateikiami konkretūs
ugdymo proceso organizavimo sprendimai Pradinio, Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosioms
programoms įgyvendinti. Gimnazijoje susitarta dėl ugdymo plano turinio, struktūros ir formos ir jo
įgyvendinimo galimybių.
15. Ugdymo planas rengiamas, vadovaujantis demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo,
bendradarbiavimo principais, į jo rengimą įtraukiami mokytojai, mokiniai, tėvai (globėjai,
rūpintojai). Gimnazijos direktoriaus 2017 m gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-145 sudaryta darbo
grupė, rengianti gimnazijos ugdymo planą. Grupės darbui vadovauja gimnazijos direktoriaus
pavaduotojas ugdymui.
16. Formuodama ugdymo turinį, gimnazija vadovaujasi švietimo stebėsenos, mokinių
pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, veiklos kokybės įsivertinimo
duomenimis, mokinių nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, kuriuos
mokytojai su mokiniais išanalizuoja pamokose. Dalykų mokytojai metodinėse grupėse aptaria
rezultatus ir pasidalija informacija su 5-ose ir 7-ose klasėse dirbančiais mokytojais. Testų rezultatai
analizuojami mokytojų tarybos posėdyje. Mokiniams, kurie nepasiekė minimalaus lygmens,
teikiama individuali mokymosi pagalba. Gabiems mokiniams mokymas pamokose labiau
individualizuojamos. Baigiantis mokslo metams būsimi 5 klasių mokytojai kartu su ketvirtokų
mokytojais aptaria būsimų gimnazijos penktokų nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatus.
17. Gimnazijoje susitarta dėl ugdymo plano turinio, struktūros ir formos. Ugdymo plane,
atsižvelgiant į gimnazijos kontekstą, pateikti konkretūs sprendimai, padedantys įgyvendinti,
Pradinio, Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, pasiekti jose numatytus
mokymosi pasiekimus.
18. Ugdymo planas rengiamas dvejiems mokslo metams. Gimnazija ugdymo organizavimo
sprendimų kasmet atnaujinti neprivalo, jei jie atitinka ugdymo plano nuostatas ir gimnazijos iškeltus
ugdymo tikslus.
18.1. Gimnazijos prioritetai:
18.1.1. veiksmingo kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas;

18.1.2. pilietiškos, kultūringos ir sąmoningos asmenybės ugdymas;
18.1.3. vaiko gerovė, emocinis ir fizinis saugumas, pozityvi integracija į visuomenę bei
asmenybės branda.
18.2. Gimnazijos tikslai:
18.2.1. užtikrinti ugdymo(si) veiksmingumą ir kokybę;
18.2.2. stiprinti šeimos, socialinių partnerių ir kaimo bendruomenės bendradarbiavimą
planuojant ir įgyvendinant gimnazijos veiklą. Išsaugoti ir puoselėti esančias tradicijas, skatinti
bendruomeniškumą;
18.2.3. užtikrinti vaiko gerovės, emocinį ir fizinį saugumą, pozityvią integraciją į visuomenę
bei asmenybės brandą.
18.3. Gimnazijos uždaviniai:
18.3.1. tobulinti pamokos vadybą;
18.3.2. parengti ir įgyvendinti mokinio individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir
rezultatų naudojimo asmenybės augimui modelį;
18.3.3. siekiant ilgalaikių ugdymo tikslų surinkti ir apmąstyti (reflektuoti) vertinimo
informaciją;
18.3.4. skatinti komunikaciją su tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais, kaimo
bendruomene bei dalytis informacija ir atsakomybe;
18.3.5. puoselėti ir plėtoti gimnazijos bendruomenės tradicijas, skiepyti pasididžiavimą
gimnazija, ugdyti patriotinius jausmus ir įpročius bei pilietinę atsakomybę;
18.3.6. siekti vaiko emocinio ir fizinio saugumo gimnazijoje;
18.3.7. skatinti mokinių pozityvią integraciją į visuomenę;
18.3.8. sudaryti sąlygas mokinio asmenybės brandai.
19. Rengiant ugdymo planą susitarta dėl:
19.1. ugdymo turinio inovacijų, proceso modernizavimo įgyvendinimui naudojamas
internetinis puslapis http://klase.eduka.lt: patogioje naujos kartos mokymo aplinkoje yra
mokytojams, mokiniams skaitmeniniai vadovėliai, interaktyvių užduočių bankas. Galima kurti
užduotis, testus. ,,Eduka Klase“ padės ne tik pasiruošti, bet ir vesti pamokas, gauti grįžtamąjį ryšį,
vertinti mokinių žinias;
19.2. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų gimnazijoje:
19.2.1. bendrosios nuostatos:
19.2.1.1. požiūris, kad mokinių kalba privalo rūpėti visų dalykų mokytojams ir kitiems
pedagogams, – šių dienų mokyklos veiklos norma, įteisinta Lietuvos Respublikos valstybinės
kalbos, Lietuvos respublikos švietimo įstatymais. Kaip ir visos kompetencijos, komunikavimo
gimtąja kalba kompetencija sėkmingiausiai ugdoma tada, kai tampa visos bendruomenės rūpesčiu;
19.2.1.2. per visų dalykų pamokas mokiniai mokosi tinkamai vartoti dalyko sąvokas,
taisyklingai jas tarti ir užrašyti;
19.2.1.3. mokiniams keliamas reikalavimas taisyklingai vartoti sakytinę ir rašytinę kalbą visų
dalykų pamokose, nes jie plėtoja gimtosios kalbos pamokose pradėtus formuoti gebėjimus: kalbėti
ir rašyti atsižvelgdami į tikslą ir adresatą, pasirinkti dalykiniam turiniui tinkamą raišką, taikyti
teksto kūrimo ir suvokimo strategijas ir kt.;
19.2.2. gimnazijos vadovų funkcijos:
19.2.2.1. gimnazijos vadovai sudaro reikiamas sąlygas, kad gimnazijoje būtų nuosekliai
vykdomas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas;
19.2.2.2. vadovai yra atsakingi už gimnazijos viešųjų užrašų, tvarkomųjų dokumentų ir kitų
skelbiamų tekstų kalbos taisyklingumą;
19.2.2.3. sistemingai analizuoja, kaip pedagogai ugdo mokinių kalbą, kaip moko juos
taisyklingai skaityti, kalbėti, rašyti, kaip tvarko gimnazijos, klasės ir dalyko dokumentaciją ir kt.;
19.2.2.4. vertindami mokytojų ir kitų pedagogų darbą, gimnazijos vadovai atkreipia dėmesį į
gebėjimą puoselėti mokinių kalbos kultūrą, ugdyti meilę ir pagarbą gimtajam žodžiui;
19.2.3. mokytojų funkcijos:

19.2.3.1. mokytojo kalba yra geros kalbos pavyzdys mokiniams. Todėl būtina kalbėti ir rašyti
taisyklinga lietuvių kalba, laikytis bendrinės kalbos tarties, kirčiavimo, gramatikos ir leksikos
normų;
19.2.3.2. mokytojas atsako už pamokoje naudojamų vaizdinių priemonių, teksto, užrašų, įrašų
ir kitos didaktinės medžiagos kalbą;
19.2.3.3. informacinių technologijų pamokose naudojamasi lietuviška aplinka;
19.2.3.4. mokomosios užduotys panaudojamos kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant mokinių
dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą;
19.2.3.5. skatinama mokinius rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per visų
dalykų pamokas;
19.2.3.6. siekiama, kad mokiniai taisyklingai skaitytų, tartų, kirčiuotų ir vartotų dėstomosios
mokslo šakos terminus. Kalbos patarimai ir taisymai mokiniams pateikiami taktiškai, netrikdant
pamokos tėkmės ir nesudarant klasėje nereikalingos įtampos;
19.2.3.7. vertinant mokinių pasiekimus teikiama grįžtamoji informacija ir apie kalbos
mokėjimą, nurodomi privalumai ir taisytini bei tobulintini dalykai;
19.2.3.8. mokytojai, tikrindami savo dalyko rašomuosius darbus, juose ištaiso arba pažymi
visas mokinių padarytas rašybos ir skyrybos, gramatikos klaidas ir atsižvelgia į jas vertindami
atliktas užduotis;
19.2.3.9. ugdoma kalbinė atsakomybė, kalbinė raiška, suvokiant tai kaip vieną iš prisistatymo
viešoje erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindą;
19.2.3.10. per visų dalykų pamokas mokiniai pratinami naudotis įvairiais kalbos praktikos
žinynais, tarties, kirčiavimo, rašybos, aiškinamaisiais ir tarptautinių žodžių žodynais bei kitais
informaciniais kalbos šaltiniais;
19.2.3.11. lietuvių kalbos mokytojai padeda kitų dalykų mokytojams mokinių kalbos ugdymo
klausimais, supažindina juos su aktualiausiomis kalbos kultūros problemomis, informuoja apie
naujausią literatūrą, nagrinėjančią kalbos vartoseną;
19.2.4. sąsiuvinių tvarkymas:
19.2.4.1. mokiniai rašo standartiniuose sąsiuviniuose taisyklingai, tvarkingai, dailiai. Jų
skaičių ir paskirtį nustato mokytojas. Sąsiuviniai aplenkiami. Kalbų pamokoms mokinys naudoja
sąsiuvinius linijomis, o tiksliųjų mokslų – langeliais. Viename sąsiuvinyje negali būti kelių dalykų
rašto darbų. Dalyko mokytojui pageidaujant, paskutiniai sąsiuvinio puslapiai gali būti skiriami
įvairioms pastaboms ar juodraštiniams skaičiavimams. Trumpą apklausą, atsakymus į klausimus
mokinys gali rašyti į lapelį, kuris turi būti tvarkingas, su paraštėmis, reikiamo dydžio;
19.2.4.2. rekomenduojama 1–4 klasių mokiniams rašyti rašaliniu parkeriu;
19.2.4.3. viršelyje užrašomas gimnazijos pavadinimas, klasė, mokinio vardas ir pavardė,
sąsiuvinio paskirtis;
19.2.4.4. mokinys, norėdamas ištaisyti klaidą, perbraukia klaidingai parašytą raidę ar žodį ir
virš jo užrašo reikiamą;
19.2.4.5. klaidų žymėjimo ir taisymo būdą mokytojas pasirenka atsižvelgdamas į mokinių
pajėgumą, klaidos pobūdį, temos nagrinėjimo etapą ir kt. Klaidų tipą žymi paraštėje;
19.2.4.6. data rašoma taip:
19.2.4.6.1. 1 ir 2 klasėse – per vidurį žodžiais, pavyzdžiui: liepos 1 d.; 2017 m. rugsėjo 2 d.;
19.2.4.6.2. 3–IV klasėse – paraštėje trimis arabiškų skaitmenų grupėmis, rašant tarp jų
brūkšnelius, pavyzdžiui: 2017-09-02 (taškas gale nededamas). Jei sąsiuvinio paraštės siauros, o
mokinio rašomi skaitmenys platūs, galima rašyti tik mėnesį ir dieną: 09-02 (taškas gale nededamas);
19.2.4.7. baigiant eilutę, neperrašyti į sąsiuvinio paraštę, nepalikti nebaigtų eilučių prieš
paraštę, išskyrus tuos atvejus, kai baigiasi pastraipa. Naują pastraipą pradėti toliau nuo krašto. Tarp
antraštės ir teksto paliekama tuščia eilutė;
19.2.4.8. rašomojo darbo tekstas pradedamas tame pačiame puslapyje, kur yra pavadinimas.
Taškas po pavadinimu nededamas;
19.2.4.9. pareiškimą, prašymą, pasiaiškinimą ir t. t. mokiniai rašo vadovaudamiesi
bendraisiais raštvedybos reikalavimais;

19.2.4.10. sąsiuvinių antraščių pavyzdžiai:
Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos
6 klasės mokinio Petro Petraičio
lietuvių kalbos ir literatūras darbai

Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos
6 klasės mokinio Petro Petraičio
matematikos namų darbai

19.3. skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo per visų
dalykų pamokas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (pagal 19.2 papunktį);
19.4. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių:
19.4.1. mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymu
Nr. V-229;
19.4.2. 5–IV kl. mokinių pasiekimų vertinimui taikoma 10 balų sistema. Pradinių klasių
mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 1–4 klasių mokinių pasiekimai fiksuojami
atitinkamose el. dienyno skiltyse įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (nepatenkinamas,
patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje
programoje. Kiti vertinimo būdai: paskatinimas ir pagyrimas žodžiu ir raštu;
19.4.3. mokslo metų pradžioje mokytojas su kiekviena klase aptaria vertinimą ir mokinių
įsivertinimo galimybes;
19.4.4. informacija apie mokinio pažangą, pasiekimus pateikiama nuolat: po kiekvieno
kontrolinio darbo ar kito atsiskaitymo, darbai aptariami komentuojant gautą pažymį;
19.4.5. jeigu mokinys sirgo, praleido daug pamokų, jam sudaromos sąlygos konsultuotis po
pamokų ir individualiai atsiskaityti;
19.4.6. mokiniai turi periodiškai atsiskaityti už atskiras temas;
19.4.7. gimnazija tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinių informavimui naudoja informacinę
sistemą EDUKA DIENYNĄ (www.eduka.lt). Tėvams (globėjams, rūpintojams) neturint galimybės
prisijungti prie sistemos (nėra internetinės prieigos, kompiuterio), gimnazija ne rečiau kaip kartą per
mėnesį pateikia mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) spausdintas suvestines – mėnesio
pažangumo / lankomumo ataskaitas. Esant reikalui, klasės vadovas ar direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, tėvams (globėjų, rūpintojų) pageidaujant, gimnazijoje supažindina juos su mokinio
mokymosi rezultatais, lankomumu. Apie mokinių mokymąsi, lankomumą, elgesį, įvairius
gimnazijos veiklos aspektus tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami kiekvienų mokslo metų
rugsėjo mėn. paskutinę savaitę, po signalinio I pusmečio (lapkričio mėn.), po I pusmečio (iki
vasario 10 d.), po signalinio II pusmečio (balandžio mėn.), mokslo metų pabaigoje (iki birželio
10 d.);
19.4.8. baigus kiekvienos klasės ugdymo programą, baigimo pasiekimų ir pažangos ataskaitą
klasės vadovas įsega į mokinio asmens bylą;
19.5. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų nustatymo
būdų, numatomos mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pasiekimams gerinti:
1–4 klasėse po pamokų – lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos konsultacijos; 5–II klasėse
mokytojų organizuojamose konsultacijose – lietuvių kalbos ir literatūros kalbos, matematikos, anglų
kalbos, rusų kalbos, geografijos, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos. Mokiniui, kuris mokosi
pagal pagrindinio ugdymo programą (jei kyla mokymosi sunkumų arba itin sėkmingai mokosi),
bendradarbiaujant mokytojams, pačiam mokiniui, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) ir
gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui bei švietimo pagalbos specialistams, sudaromas
individualus ugdymo planas;
19.6. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo
programą:
19.6.1. pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo
departamento 2007 m. rugpjūčio 21 d. raštą Nr. SR-12-05-69 ,,Dėl mokinių socialinės veiklos“

socialinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, gimnazijos bendruomenės tradicijomis,
vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis. Socialinė-pilietinė veikla yra
privaloma ugdymo proceso dalis;
19.6.2. principai:
19.6.2.1. skatinti mokinių solidarumą ir pilietinį tautinį aktyvumą per visuomenei naudingą
veiklą;
19.6.2.2. įtraukti mokinius į socialinę-pilietinę veiklą, sudaryti galimybę ugdyti mokinių
psichosocialinius įgūdžius bei įgyti socialinės patirties;
19.6.2.3. ugdyti mokinių socialines kompetencijas, formuoti vertybines nuostatas;
19.6.2.4. didinti mokinių visuomeninį politinį aktyvumą;
19.6.2.5. būdai (5–II klasių mokiniams privaloma 20 valandų per dvejus mokslo metus):
19.6.2.5.1. socialinę-pilietinę veiklą organizuoja klasės vadovas, dalyko mokytojas, socialinis
pedagogas arba kiti gimnazijos darbuotojai, apskaitą vykdo klasės vadovas;
19.6.2.5.2. kiekvienas mokinys iš klasės vadovo gauna socialinės-pilietinės veiklos apskaitos
lapą, kurį užpildo konkrečią veiklą skyręs mokytojas;
19.6.2.5.3. užpildytą socialinės-pilietinės veiklos lapą mokiniai grąžina klasės vadovui;
19.6.2.5.4. pamokų metu vykdoma socialinė-pilietinė veikla fiksuojama e. dienyne, ne
pamokų metu vykdoma socialinė-pilietinė veikla fiksuojama socialinės-pilietinės veiklos ataskaitos
lape;
19.6.3. socialinės-pilietinės veiklos nuostatos:
19.6.3.1. 6–8 klasėse socialinė-pilietinė veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir
stiprinimą pačiose klasėse, gimnazijos bendruomenėje;
19.6.3.2. I–II klasėse socialinė-pilietinė veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto
suvokimą, visuomenės atsakomybės, aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo
rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, priimant atsakomybę už savo
pasirinkimus.
Klasė

Socialinėspilietinės veiklos
valandų skaičius
per dvejus
mokslo metus

5–8

20

I–II

20

Socialinės-pilietinės veiklos rūšys ir būdai

1. Gimnazijos aplinkos tvarkymas.
2. Klasės kabineto priežiūra.
3. Klasės renginių organizavimas.
4. Savitarpio pagalba (pagalba neįgaliam, sergančiam draugui).
5. Klasės veiklos organizavimas (pareigos seniūno, jo pavaduotojo,
lankomumo registruotojo ir kt.).
6. Pagalba klasės vadovui.
7. Dalyvavimas NVO (nevyriausybinių organizacijų) veikloje.
1. Pagalba klasės vadovui.
2. Klasės kabineto priežiūra.
3. Klasės renginių organizavimas.
4. Savanoriška veikla socialinėse institucijose.
5. Dalyvavimas NVO veikloje.
6. Atstovavimas (reprezentavimas) gimnazijos viešuose renginiuose.
7. Dalyvavimas gimnazijos savivaldos institucijų veikloje.
8. Pagalba gimnazijos darbuotojams, pedagogams.
9. Renginių organizavimas.
10. Savitarpio pagalba ir kt.

19.7. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų maksimalaus skaičiaus konkrečioje klasėje:

19.7.1. 2017–2018 mokslo metais skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė
1 klasėse – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.:
Dalykai

1–2 klasės

3–4 klasės

68
510
68
306
136
136
136
170
68

68
476
136
306
136
136
136
204
102

Iš viso skiriama
ugdymo valandų
136
986
204
612
272
272
272
374
170

1 598

1 700

3 298

136

136

272

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)
Lietuvių kalba
Užsienio kalba (anglų)
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Muzika
Kūno kultūra
Valandos, skiriamos mokinių
ugdymo(si) poreikiams tenkinti
Iš viso Bendrajai programai
įgyvendinti
Neformaliojo vaikų švietimo
valandos

19.7.1.1. pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje:
Dalyko savaitinių pamokų skaičius

Dalykai

Dorinis ugdymas
(tikyba)
Lietuvių kalba
Užsienio kalba (anglų)
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Vaizduojamoji dailė ir
technologijos
Muzika
Kūno kultūra
Privalomų ugdymo
valandų skaičius
mokiniui
Valandos, skiriamos
mokinių ugdymosi
poreikiams tenkinti
Iš viso
Neformaliojo vaikų
švietimo valandos

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

1

1

1

1

Pradinio ugdymo
programa (1–4 klasės)
4

8
4
2
2
-

7
2
5
2
2+1

7
2
5
2
2+1

7
2
4
2
2+1

29
6
18
8
2
6+3

2
3
22

2
2+1
23

2
3
24

2
3
23

8
11+1
92

-

2

1

1

4

96
8

8

19.7.2. 2018–2019 mokslo metais skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė
1 klasėse – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.:
Dalykai

1–2 klasės

3–4 klasės

Iš viso skiriama

Dorinis ugdymas (tikyba)
Lietuvių kalba
Užsienio kalba (anglų)
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Muzika
Kūno kultūra
Valandos, skiriamos mokinių
ugdymo(si) poreikiams tenkinti
Iš viso Bendrajai programai
įgyvendinti
Neformaliojo vaikų švietimo
valandos

70
525
70
315
140
140
140
175
70

70
490
140
315
140
140
140
210
105

ugdymo valandų
140
1 015
210
630
280
280
280
385
175

1 645

1 750

3 395

140

140

280

19.7.2.1. pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje:
Dalyko savaitinių pamokų skaičius

Dalykai

Dorinis ugdymas
(tikyba)
Lietuvių kalba
Užsienio kalba (anglų)
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Vaizduojamoji dailė ir
technologijos
Muzika
Kūno kultūra
Privalomų ugdymo
valandų skaičius
mokiniui
Valandos, skiriamos
mokinių ugdymosi
poreikiams tenkinti
Iš viso
Neformaliojo vaikų
švietimo valandos

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

1

1

1

1

Pradinio ugdymo
programa (1–4 klasės)
4

8
4
2
2

7
2
5
2
2+1

7
2
5
2
2+1

7
2
4
2
2+1

29
6
18
8
2
6+3

2
3
22

2
2+1
23

2
3
24

2
3
23

8
11+1
92

-

2

1

1

4

8

96
8

19.7.3. dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pradinio ir pagrindinio
ugdymo programai įgyvendinti jungtinėse klasėse (Skaistgirių skyrius), kai pamokos trukmė
1 klasėje – 35 min., 2–8 klasėse – 45 min.:
Dalykai
Dorinis ugdymas
(tikyba)

2
3
klasė klasė
1
1

4
klasė
1

2–4
klasės
1

5
6
5–6
7
8
7–8
klasė klasė klasės klasė klasė klasės
1
1

Lietuvių kalba
Užsienio kalba
(anglų)
Užsienio kalba (rusų)
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Gamta ir žmogus
Biologija
Fizika
Chemija
Informacinės
technologijos
Istorija
Geografija
Dailė
Muzika
Technologijos
Kūno kultūra
Žmogaus sauga
Minimalus pamokų
skaičius mokiniui per
savaitę
Pamokų, skirtų
mokinio ugdymo
poreikiams tenkinti,
mokymosi pagalbai
teikti, skaičius per
metus
Neformalusis vaikų
švietimas

7
2

6+1
1+1

6+1
2

7+1+1
2+1

2

2

3
3

2

2

3
3

2
5
2
2

5
2
2

3+1
2
2

5+1
2
2

4

1

2
3

1

2
1

1

1

0,5

1
1

1
2
0,5

2

2
2
1
1
1
2

2
2

2

2

2

3

23

2

3

24

1
1
2
2

3

23

28

1
1
26

28

1
0,5
29

21

-

-

2

-

0,5
30

23

19.7.4. pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso
organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2017–2018, 2018–2019
mokslo metais:
Klasė
5
Ugdymo sritys ir
dalykai
Dorinis ugdymas
Dorinis ugdymas
(tikyba)
Kalbos
Lietuvių kalba ir
literatūra
Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (rusų)
Matematika ir
informacinės
technologijos
Matematika

6

7

8

Pagrindinio
ugdymo
programos
I dalyje
(5–8 klasė)

I

II

Pagrindinio
ugdymo
programoje
(iš viso)

1;1

1;1

4

1;1

6

5;5

5;5

20

4;5

29

3;3
0;2

3;3
2;2

12
6

3;3
2;2

18
10

4;4

4;4

16

3;4

23

Informacinės
technologijos
Gamtamokslinis
ugdymas
Gamta ir žmogus
Biologija
Chemija
Fizika
Socialinis ugdymas

1;1

0,5;0,5

3

1;1

5

2;2
–
–
-

–
2;1
0;2
1;2

4
3
2
3

–
2;1
2;2
2;2

4
6
6
7

2;2

2;2

8

2;2

12

–

–

–

1;1

2

10;10

10;10

40

10;10

60

0;2

2;2

6

2;1

9

–

–

–

0;1

1

1+1*;1+1*
1;1

1+1*;1+1*
1;1

4+4*;
4

1+1*;1+0,5*
1;1

6+5,5*
6

2;2

2;1

7

1,5; 1+0,5*

9,5+0,5*

3;2

2;2

9

2;2

Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Socialinė-pilietinė
veikla**
Geografija
Ekonomika ir
verslumas
Meninis ugdymas
Vaizduojamoji dailė
Muzika
Technologijos, kūno
kultūra, žmogaus sauga
Technologijos
Kūno kultūra
Žmogaus sauga
Minimalus pamokų
skaičius mokiniui per
savaitę
Pažintinė ir kultūrinė
veikla

1
26; 29

1
28; 32

29; 32

30; 33

2
113; 126

0,5
31; 33

31; 33

2,5
175; 192

Integruojama į ugdymo turinį
5–8 klasėse

Pamokų, skirtų
mokinio ugdymo
poreikiams tenkinti,
mokymosi pagalbai
teikti, skaičius per
savaitę
Neformalusis vaikų
švietimas (valandų
skaičius per savaitę)

13

I–II klasėse

4*

4*

2*

6*

8

8

5

13

19.7.5. vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso
organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2017–2018, 2018–2019
mokslo metais:
Ugdymo sritys, dalykai

Dorinis ugdymas
Dorinis ugdymas (tikyba)
Kalbos
Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalbos
Užsienio kalba (anglų)

Minimalus pamokų
skaičius privalomam
turiniui per savaitę
2

8

6

Bendrasis kursas

Išplėstinis
kursas

2

-

8
Kursas,
orientuotas į B1
mokėjimo lygį
6

10
Kursas,
orientuotas į B2
mokėjimo lygį
6

Bendrasis kursas

Išplėstinis
kursas

Socialinis ugdymas
4
Istorija
4
6
Geografija
4
6
Matematika
6
6
9
Informacinės technologijos
2
4
Gamtamokslinis ugdymas
4
Biologija
4
6
Fizika
4
7
Chemija
4
6
Meninis ugdymas ir technologijos
4
Dailė
4
6
Muzika
4
6
Kūno kultūra
4–6
Bendroji kūno kultūra
4/6
8
Žmogaus sauga**
0,5
0,5
0,5
Brandos darbas
0,5
Mokinio pasirinktas mokymo turinys
Iki 26
Iki 26
Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui per
28 pamokos per savaitę
savaitę
Neformalusis vaikų švietimas (valandų skaičius)
6 (valandos) pamokos dvejiems metams
klasei
Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti
24 pamokos per savaitę dvejiems metams
Minimalus pamokų skaičius klasei, esant vienai gimnazijos III klasei, – 43 pamokos per savaitę

19.7.5.1. dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programai
įgyvendinti:

Dalykai
Dorinis ugdymas:
Tikyba
Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalbos:
Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (rusų)
Matematika
Informacinės technologijos
Socialinis ugdymas:
Istorija
Geografija
Gamtamokslinis ugdymas:
Biologija
Fizika
Chemija
Meninis ugdymas:
Dailė
Muzika
Kūno kultūra:
Bendroji kūno kultūra
Pasirenkamieji dalykai:
Asmenybės psichologija
Dizainas

2017–2018 m. m.
1 pusm.
2 pusm.

2018–2019 m. m.
1 pusm.
2 pusm.

1B
5A/4B

1B
5A/4B

1B
5A/4B

1B
5A/4B

4B2/3B1
5A/3B
2A

4B2/3B1
5A/3B
2A

4B2/3B1
4A+1/3B
2A

4B2/3B1
4A+1/3B
2A

3A
3A

3A
3A

3A
3A

3A
3A

3A
2B
2B

3A
2B
2B

3A
2B
2B

3A
2B
2B

3A
3A

3A
3A

3A
3A

3A
3A

2B

2B

2B

2B

1
-

1
-

1
-

1
-

Iš viso
Neformalusis vaikų švietimas
Mokinio ugdymo poreikiams
tenkinti

39/35
3
6

39/35
3
6

39/35
3
6

39/35
3
6

19.8. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir
reflektuojant ugdymo procesą: sukurtas gimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui
pedagoginės veiklos stebėsenos ir dalykinės pagalbos mokytojams, auklėtojams ir pagalbos
mokiniui specialistams planas:
19.8.1. gimnazija, rengdama 2017–2019 metų ugdymo planą, atsižvelgė į 2017 m. veiklos
kokybės įsivertinimo ir pažangos anketavimo išvadas. Naudojantis IQESonline.lt sistema atlikta
mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa:
19.8.1.1. mokinių nuomonė apie gimnaziją. Aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai:
21.8.1.1.1. Mokytojai su mumis, mokiniais, visur ir visada elgiasi draugiškai ir
pagarbiai.
21.8.1.1.2. Greta įprastinių pamokų gimnazijoje organizuojama ir kitokia veikla
(būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.).
21.8.1.1.3. Gimnazijos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems
mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis.
21.8.1.1.4. Aš jaučiuosi saugiai visoje gimnazijoje: klasėje, koridoriuose, kieme,
valgykloje, tualetuose.
21.8.1.1..5. Apie mūsų gimnaziją mokiniai ir tėvai (globėjai, rūpintojai) atsiliepia
teigiamai.

3.4
3.3
3.3
3.2
3.2

19.8.1.2. mokinių nuomonė apie gimnaziją. Žemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai:
21.8.1.2.1. Mūsų gimnazijos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato
mokytojai.
21.8.1.2.2. Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje (gimnazijoje) iš mokinių
nesijuokė, nesišaipė, nesityčiojo.
21.8.1.2.3. Mokytojai mane dažnai pagiria.
21.8.1.2.4. Mano tėvai gimnazijoje aktyvūs – įsitraukia į renginių organizavimą,
veda pamokas, vyksta kartu į ekskursijas, žygius ir kt.
21.8.1.2.5. Pamokos man yra įdomios, nenuobodžios.

2.3
2.6
2.7
2.7
2.7

19.8.1.3. tėvų nuomonė apie gimnaziją. Aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai:
21.8.1.3.1. Mokytojai su mano vaiku elgiasi pagarbiai ir geranoriškai.
21.8.1.3.2. Aš esu patenkintas (-a), kad vaikas mokosi būtent šioje gimnazijoje.
21.8.1.3.3. Mano vaiko santykiai su bendraklasiais yra geri.
21.8.1.3.4. Mano vaiko gimnazija yra gera mokykla.
21.8.1.3.5. Mokytojai aptaria su manimi vaiko mokymosi pažangą bei
pasiekimus, mokymosi spragas.

3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

19.8.1.4. tėvų nuomonė apie gimnaziją. Žemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai:
21.8.1.4.1. Mano vaikui patinka eiti į mokyklą.
21.8.1.4.2. Mano vaikas gerai atsiliepia apie visus savo bendraklasius.
21.8.1.4.3. Mano vaikas noriai mokosi.
21.8.1.4.4. Gimnazija organizuoja tėvams (globėjams, rūpintojams)

2.9
3.0
3.0
3.0

šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo temomis.
21.8.1.4.5. Gimnazijos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems
mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis.

3.0

19.9. vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo ypatumų: 2–II klasėse vykdomas kryptingas
meninis ugdymas, o III–IV klasėse renkamasi meninį ugdymą (dailę, dizainą):
Eil. Nr.
1.
2.
3.

Programos pavadinimas
Vaizduojamoji dailė ir technologijos
Vaizduojamoji dailė
Meninis ugdymas (dailė, dizainas)

Klasės
2–4
5–II
III–IV

19.10. ugdymo turinio integravimo nuostatų: kokias papildomas programas ir kokiu būdu
numatoma integruoti į gimnazijos ugdymo turinį:
19.10.1. gimnazijos metodinė taryba, mokytojų taryba, metodinės grupės, siekdamos mažinti
mokymosi krūvius ir priartinti mokymąsi prie gyvenimo aktualijų, priėmė sprendimus dėl dalykų,
kurių ugdymo turinys yra susijęs ar priskiriamas tai pačiai ugdymo sričiai, integravimo:
19.10.2. integruojamųjų dalykų turinį mokytojai numato ilgalaikiuose dalykų planuose, o
klasės vadovai savo klasės planuose;
19.10.3. integruotų pamokų apskaitai užtikrinti integruojamųjų pamokų turinį mokytojai įrašo
dalyko e. dienyne, o klasės vadovas – e. dienyne darbas su klase;
19.10.4. į mokomuosius dalykus, klasės valandėles, renginius integruojamos šios programos:
19.10.4.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941, į
1–IV klasių vadovų darbą su klase, organizuojant po 1–2 užsiėmimus, ir biologijos bei kūno
kultūros dalykus;
19.10.4.2. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d.
įsakymu Nr. ISAK-494, į biologijos ir chemijos dalykus, 1–4 klasių mokytojai organizuoja per
darbo su klase laiką ir integruoja į matematiką, pasaulio pažinimą, kūno kultūrą, dailę, o 5–II klasių
vadovai organizuoja ne mažiau kaip 6 valandas, III–IV klasių vadovai – ne mažiau kaip 5 valandas
per mokslo metus;
19.10.4.3. Etninės kultūros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651, į visų dalykų temas;
19.10.4.4. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72, į 1–4 klasių vadovų darbą su klase ir pasaulio
pažinimą, o 5–IV klasėse į visų dalykų programų turinį ir neformalųjį vaikų švietimą.
Organizuojamas ugdymo karjerai programos visumą apimantis, specialus ugdymo karjerai
užsiėmimų ciklas – renginys;
19.10.4.5. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamosios programos –
Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo
įgūdžių ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo
Nr. ISAK-2433 ,,Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patirtinimo“ 11 priedas
„Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“) yra integruotos į Bendrosios programos
turinį;
19.10.4.6. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159:
19.10.4.6.1. 1–4 kl. – į pasaulio pažinimą, vaizduojamąją dailę ir technologijas, kūno
kultūrą, dorinį ugdymą, lietuvių kalbą, klasės valandėles;
19.10.4.6.2. gimnazijos I–II kl. – į gamtos mokslus, technologijas, kūno kultūrą, dorinį
ugdymą, lietuvių kalbą ir literatūrą, klasės valandėles;

19.10.4.6.3. gimnazijos III–IV kl. – į gamtos mokslus, kūno kultūrą ir klasės valandėles.
19.10.4.7. Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. X-818, į 1–IV klasių vadovų darbą
su klase, organizuojant po 2 užsiėmimus per mokslo metus, istorijos ir pilietiškumo pagrindų dalykų
temas;
19.10.4.8. Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Informacinės komunikacinės
technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat mokoma informacinių
komunikacinių technologijų pradmenų 1–4 klasėse per dalykų pamokas ir klasių valandėlių metų;
19.10.4.9. nuosekli ir ilgalaikė socialines emocines kompetencijas ugdanti Olweus patyčių
prevencinė programa į klasių vadovų darbą:
19.10.4.9.1. Olweus programa bus įgyvendinama gimnazijoje, siekiant mažinti patyčių ir
kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą gimnazijos personalą
atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Olweus programą padeda įgyvendinti norvegų
parengti lietuvių instruktoriai, kurie dirba su gimnazijos bendruomene institucijos, klasės bei
individualiame lygmenyse. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami pedagogai, klasės vadovai,
specialistai, mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). Gimnazijos aplinka pertvarkoma taip, kad
mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai;
19.10.4.9.2. programos įdiegimas trunka 18 mėnesių. Gimnazijos personalas apmokomas
programos diegimo principų, aprūpinamas reikiama metodine medžiaga ir gauna reguliarias
instruktoriaus konsultacijas;
19.10.5. programos reikalavimai:
19.10.5.1. suskirstyti mokytojų kolektyvą į grupeles (iki 10 žmonių vienoje);
19.10.5.2. paskirti po 2 kiekvienos grupelės vadovus;
19.10.5.3. sudaryti sąlygas (užtikrinti) kiekvienai grupelei susirinkti 2 kartus per mėnesį
90 minučių grupiniams užsiėmimams (mokymuisi ir atvejų aptarimams);
19.10.5.4. paskirti Olweus programos koordinatorių gimnazijoje;
19.10.5.5. bendradarbiauti su Olweus programos instruktoriumi, kuris įvertins patyčių
problemos mastą gimnazijoje, dalyvaus mokytojų mokymuose ir kt.;
19.10.5.6. užtikrinti, kad klasių vadovai kartą per savaitę vestų 45 min. trukmės tikslines
klasės valandėles auklėjamojoje klasėje, skirtas patyčių temoms analizuoti (pagal programoje
pateikiamas instrukcijas);
19.10.5.7. skelbti atnaujinamą informaciją apie Olweus programą ir jos įgyvendinimo eigą
gimnazijos internetinėje svetainėje;
19.10.5.8. programos įgyvendinimo periodu (per 18 mėn.) gimnazijoje organizuoti ne
mažiau nei 2 renginius gimnazijos bendruomenei patyčių prevencijos tema;
19.10.5.9. teikti veiklos ataskaitas pagal nustatytas formas;
19.11. mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų, dalykų modulių, atsižvelgiant į
mokinio mokymosi poreikius ir šių dienų aktualijas:
19.11.1. pasirenkamieji dalykai: dizainas, braižyba, makroekonomika, krašto istorija, teisės
pagrindai, buitinė chemija, maisto toksilogija, užsienio kalba (anglų, rusų, vokiečių), kursas
orientuotas į A1/A2 mokėjimo lygį;
19.11.2. dalykų moduliai: molekulinės biologijos pagrindai, kvadratinės funkcijos taikymas
realaus turinio uždaviniams spręsti, literatūra – menas tarp kitų menų, šiuolaikinė biotechnologija;
19.12. pažintinė, kultūrinė, meninė, sportinė, projektinė veikla yra privaloma, sudėtinė
ugdymo proceso veiklos dalis. Šiai veiklai gimnazija numato skirti 1–4 klasių mokiniams
15–20 valandų, 5–8 klasėms 20–25 valandas, I–IV gimnazijos klasėms 20–25 val. per metus
integruojant visus mokomuosius dalykus. Ši veikla bus organizuojama įvairiose edukacinėse
aplinkose atsižvelgiant į ugdymo turinį, mokinių amžių ir jų poreikius. Tai įgyvendinama nuosekliai
per visus mokslo metus. Ši veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. Atsakingas dalyko mokytojas
ir klasės vadovas;
19.13. naudojamas internetinis puslapis http://klase.eduka.lt: patogioje naujos kartos
mokymo aplinkoje yra mokytojams, mokiniams skaitmeniniai vadovėliai, interaktyvių užduočių

bankas. Galima kurti užduotis, testus. ,,Eduka Klase“ padės ne tik pasiruošti, bet ir vesti pamokas,
gauti grįžtamąjį ryšį, vertinti mokinių žinias.
19.14. mokymosi sąlygų sudarymo mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose
aplinkose: bibliotekoje, muziejuose, seniūnijoje, gamtoje, KTU Panevėžio fakultete ir t. t. Mokymo
ir mokymosi išteklių įgijimo ir naudojimo keliamiems gimnazijos tikslams įgyvendinti;
19.15. brandos darbo organizavimo:
19.15.1. 2017–2018 mokslo metais pradedamas įgyvendinti brandos darbas;
19.15.2. brandos darbo tikslas: ugdyti(-is), patikrinti ir įvertinti mokinio pasirinkto dalyko ar
ugdymo srities kompetencijas, įgytas mokantis pagal vidurinio ugdymo programą;
19.15.3. brandos darbo uždaviniai:
19.15.3.1. sudaryti mokiniui galimybę laisvai pasirinkti geriausiai jo gebėjimus, poreikius ir
interesus atitinkančią brandos darbo idėją (problemą, objektą, sumanymą), savarankiškai tyrinėti,
analizuoti, sukurti ir pristatyti savo veiklos rezultatus;
19.15.3.2. suteikti informacijos mokiniui, planuojant tolesnį mokymąsi ir profesinę karjerą;
19.15.4. brandos darbas – vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinio
ilgalaikis darbas, rengiamas ugdymo procese;
19.15.5. brandos darbą galima rengti iš visų individualaus ugdymo plano vidurinio ugdymo
programos dalykų;
19.15.6. brandos darbas prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui, tačiau jis nėra
privalomo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino atitikmuo. Jis negali pakeisti lietuvių
kalbos ir literatūros egzamino, bet mokinys gali laikyti egzaminą ir rengti brandos darbą iš lietuvių
kalbos ir literatūros;
19.15.7. brandos darbo įvertinimas iš bet kurio dalyko nėra prilyginamas ir konvertuojamas į
dalyko VBE įvertinimą;
19.15.8. brandos darbą sudaro trys dalys:
19.15.8.1. tyrimas / produktas;
19.15.8.2. aprašas;
19.15.8.3. pristatymas;
19.15.9. visos brandos darbo dalys mokiniui yra privalomos. Jei bent viena brandos darbo
dalis yra neatlikta, brandos darbas nevertinamas ir galutiniu brandos darbo įvertinimu laikomas
įvertinimas – „neišlaikyta“;
19.15.10. vykdymo instrukcija 2017–2018 m. m.:
Eil. Nr.
Data
1.
Iki 2017 m. rugsėjo 18 d.
Nuo 2017 m. spalio 16 d. iki
2.
2018 metų kovo 16 d.
Nuo 2017 m. lapkričio 20 d.
3.
iki gruodžio 8 d.
Nuo 2017 m. gruodžio 18 d.
iki 2018 m. sausio 8 d.
4.

2018 m. sausio 22 d.
5.
6.
7.
8.

Nuo 2018 m. sausio 22 d.
iki vasario 2 d.
Iki 2018 m. vasario 28 d.
2018 m. kovo 7–16 d.

Brandos darbo eiga
Mokinys pasirenka brandos darbą
Rengiamas brandos darbas
Į duomenų perdavimo sistemą KELTAS suvedami
mokinio brandos darbo tarpinių įvertinimų rezultatai
Mokinys darbo vadovui pateikia parengtą brandos darbo
aprašą. Brandos darbo vadovas perduoda mokinio parengtą
brandos darbo aprašą asmeniui, gimnazijoje atsakingam už
duomenų perdavimo sistemą KELTAS, o šis įkelia brandos
darbo aprašą į duomenų perdavimo sistemą KELTAS
NEC į duomenų perdavimo sistemą KELTAS įkelia
mokinių pateiktų brandos darbų aprašų tikrinimo
antiplagiato programa rezultatus
Brandos darbo vadovas vertina mokinio brandos darbo
aprašą
Vertinimo komisijos pirmininkas pateikia įvertintus darbus
ir pastabas raštu gimnazijos vadovui
Vyksta brandos darbo pristatymai vertinimo komisijoms

19.15.11. susipažinti su brandos darbo programa, vykdymo ir vertinimo dokumentais galima
Nacionalinio egzaminų centro svetainėje www.nec.lt adresu http://www.nec.lt/532/;
19.16. švietimo pagalbos teikimo: gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu
Nr. V-207 „Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo“, gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio
31 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo
ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio
31 d. įsakymu Nr. V-209 „Dėl Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Paįstrio
Juozo Zikaro gimnazijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;
19.17. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir
organizavimo būdų; minimalaus grupės dydžio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti:
19.17.1.1. neformaliojo švietimo proceso organizavimo principų tikslas – pritaikyti
neformaliojo ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip
asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi
ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje;
19.17.1.2. prieinamumo principas. Suteikti galimybių kiekvienam mokiniui susikurti vertybių
sistemą ir pasiekti asmeninės brandos;
19.17.1.3. kompetencijų ugdymo principas. Įgyti šiuolaikinėje visuomenėje būtinų
kompetencijų: komunikavimo, pažinimo, kūrybiškumo, sveikos gyvensenos, mokėjimo mokytis,
bendravimo;
19.17.1.4. diferencijavimo principas. Pritaikyti papildomąjį švietimą amžiaus tarpsniams,
turimai patirčiai ir galimybėms;
19.17.1.5. individualizavimo principas. Pritaikyti neformalųjį švietimą pagal gebėjimų lygį,
galimybes, pomėgius;
19.17.1.6. teorijos pritaikymo praktikoje principas. Ryšys su gyvenimu, darbo pasauliu,
kultūros procesais;
19.17.1.7. naujoviškumo principas. Neformaliojo vaikų švietimo turinio atnaujinimas
grindžiamas mokinių pasiekimų ir ugdymo proceso naujovėmis;
19.17.1.8. neformalusis vaikų švietimas organizuojamas, atsižvelgiant į mokinių
pageidavimus, pasiūlymus (esant galimybei), mokytojų parengtas programas, jų tęstinumą,
tikslingumą, ankstesnius pasiekimus, gimnazijos uždavinius, tradicijas, turimas lėšas;
19.17.1.9. neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos klasėms pagal ugdymo plano
20.3 papunktį;
19.17.1.10. neformaliojo vaikų švietimo programą mokykloje rašo dalyko mokytojas ar kiti
specialistai, susieja su ugdymo procesu vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija,
partvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymu
Nr. V-554;
19.17.1.11. neformaliojo vaikų švietimo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių,
gretimų, to paties ugdymo koncentro klasių mokinių. Minimalus skaičius grupėje – 8 mokiniai, o
Skaistgirių skyriuje – 5 mokiniai. Esant minimaliam skaičiui, skiriama ne daugiau kaip viena
valanda. Daugiau valandų skiriama, jei grupėje yra 10 ir daugiau mokinių bei numatyta mokytojo
parengtoje neformaliojo vaikų švietimo programoje;
19.17.1.12. mokinių grupės sudėtis per mokslo metus gali kisti. Mokiniai apsisprendžia, kiek
ir kokiam neformaliajam švietimui jie skirs laiko;
19.17.1.13. neformaliojo vaikų švietimo valandos:
Eil.
Nr.
1.
2.

Mokytojo
Vardas, pavardė
Audronė Matulionienė
Laima Ramanauskienė

Pavadinimas

Klasė

Tautosaka
Kūrybinės dirbtuvės

1–4
5–8

Valandų
skaičius
1
1

3.

Vytautas Gutauskas

Judrieji žaidimai

1–4

2

4.
5.
6.

Geda Nakvosienė
Tomas Rudokas
Lina Martinkėnaitė

7.
8.
9.
10.

Geda Nakvosienė
Ramūnas Locnis
Lina Valikonienė
Kristina Lisauskienė

11.
12.
13.
14.

Birutė Monstvilienė
Rimantas Monstvila
Ligita Kliukienė
Edita Simonaitytė

Skautauk I
Vaizduojamoji dailė
Mokinių tarybos veikla
Muziejus
Skautauk II
Meistreliai
Karjeros ugdymas
Muzikos garsai
Dainos studija „Oktava“
Linksmosios natos
Judrieji žaidimai
Kompiuterių pasaulyje
Jaunieji biologai tyrėjai
Sportas ir sveikata

2–4
5
5–8, I–IV
5–8, I–IV
5–8, I–II
5–8, I–II
I–IV
5–8
6–8, I–IV
1–4
2–4
2–4
7–8
5–8

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

19.17.1.14. neformaliojo vaikų švietimo valandos, skirtos iš savivaldybės biudžeto:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Mokytojo
Vardas, pavardė
Vytautas Gutauskas
Gintautas Vytautas
Čiegis
Gitana Normantė
Nijolė Vidžiūtė

Pavadinimas

Klasė

Tinklinis
Krepšinis
Stalo tenisas

7–8, I–IV
I–IV
1–4
5–7
1–4
1–4
5–8, I–IV

Darbščiosios rankos
Jaunojo šokėjo mokyklėlė
Judesio menas

Valandų
skaičius
1
1
4
3
2
2

19.18. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui numatymo:
19.18.1. specialiosios nuostatos:
19.18.1.1. III–IV klasių mokiniai mokosi pagal jų individualius ugdymo planus, kurie skiriasi
dalykais, dalykų kursais ir moduliais;
19.18.1.2. kovo–balandžio mėn. su būsimaisiais vienuoliktokais ir jų tėvais (globėjais,
rūpintojais) aptariamos vidurinio ugdymo turinio pasirinkimo galimybės. Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui vykdo konsultacijas individualių ugdymo planų sudarymo klausimais;
19.18.1.3. individualius ugdymo planus III klasių mokiniai sudaro dvejiems metams ir iki
gegužės 28 d. privalo juos pagal nustatytą formą (t. y. užpildę vidurinio ugdymo programos
vykdymo lentelę) pateikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui;
19.18.1.4. besimokančio pagal vidurinio ugdymo programą mokinio mokymosi turinį sudaro:
bendrojo lavinimo turinys, kurio apimtis sudaro apie 60 proc. viso pamokų laiko ir mokinio
pasirinktas mokymosi turinys – papildomi turinio dalykai, dalykų išplėstiniai kursai, dalykų
moduliai ir pasirenkamieji dalykai;
19.18.1.5. bendrojo ugdymo turinys yra privalomas ir bendras visiems mokiniams, kurie
mokosi pagal vidurinio ugdymo programą. Turinio paskirtis – suteikti vidurinio išsilavinimo
pagrindus;
19.18.1.6. turinį sudaro šių dalykų kursai: dorinis ugdymas: tikyba arba etika; lietuvių kalba ir
literatūra; užsienio kalba (anglų, vokiečių); matematika; mokinio pasirinktas vieno socialinių
mokslų dalyko (istorijos, geografijos) kursas; mokinio pasirinktas vieno gamtos mokslų dalyko
(biologijos, fizikos, chemijos) kursas; mokinio pasirinktas vieno meninio ugdymo dalyko (muzikos,
dailės) kursas; kūno kultūra (bendroji); informacinės technologijos;

19.18.1.7. gimnazija siūlo šiuos pasirenkamuosius dalykus: dizainą, braižybą,
makroekonomiką, krašto istoriją, teisės pagrindus, buitinę chemiją, maisto toksikologiją, užsienio
kalbą (anglų, rusų, vokiečių)., kursas orientuotas į A1/A2 mokėjimo lygį;
19.18.1.8. gimnazija siūlo šiuos dalykų modulius: molekulinės biologijos pagrindai,
kvadratinės funkcijos taikymas realaus turinio uždaviniams spręsti, literatūra – menas tarp kitų
menų, šiuolaikinė biotechnologija;
19.18.1.9. maksimalus mokinio savaitinių pamokų skaičius – 32, minimalus mokinio
privalomų pamokų skaičius – 28 savaitinės pamokos;
19.18.1.10. mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 9 ir ne daugiau kaip
13 skirtingų dalykų. Pasirenkamieji dalyko moduliai nėra skaičiuojami kaip atskiri dalykai;
19.18.1.11. mokinys bendruosius (B) ir išplėstinius (A) dalyko kursus renkasi savo nuožiūra,
tačiau bendras savaitinių pamokų skaičius neviršija mokinio maksimalaus savaitinių pamokų
skaičiaus;
19.18.1.12. pagal vidurinio ugdymo programą dalykų skaičius išplėstiniu (A) kursu
neribojamas;
19.18.1.13. mokiniai dalykų mokosi mobiliose grupėse. Mobilios grupės sudaromos mokytis
to paties dalyko programos kurso; iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyką, pasirenkamąjį dalyką arba
modulį; mokytis pagal tą pačią programą iš gretimų klasių;
19.18.1.14. minimalus mokinių skaičius mobilioje grupėje – 7;
19.18.1.15. III–IV klasių mokiniai gali keisti dalykus, dalykų programos kursus ar modulius
nepažeisdami individualaus ugdymo plano reikalavimų;
19.18.1.16. III–IV klasių mokinių individualių ugdymo planų keitimą reglamentuoja
gimnazijos dalykų, dalykų kursų keitimo tvarka.
19.19. pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti,
poreikio ir jų panaudojimo:
Klasė
Valandos
mokinių
ugdymosi
poreikiams
tenkinti

Dalykas
Vaizduojamoji
dailė ir
technologijos
Vaizduojamoji
dailė
Kūno kultūra
Užsienio kalba
(prancūzų)
Fizika
Informacinės
technologijos
Užsienio kalba
(vokiečių)
Lietuvių kalba ir
literatūra
Matematika
Kvadratinės
funkcijos taikymas
realaus turinio
uždaviniams
spręsti

2
1

3
1

4
1

5
-

6
-

7
-

8
-

I
-

II
-

III
-

IV
-

-

-

-

1

1

1

1

1

0,5

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4
-

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

1

19.20. laikinųjų grupių dydžio ir sudarymo principų:

19.20.1. gimnazija, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,
nustatė laikinosios grupės mokinių skaičių – 7 mokiniai. Ugdymo turiniui įgyvendinti klasė
dalijama į grupes dalykams mokyti:
19.20.1.1. doriniam ugdymui, jei mokiniai renkasi tikybą ir etiką;
19.20.1.2. užsienio kalboms, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys;
19.20.1.3. informacinėms technologijoms, jei klasėje mokosi daugiau kaip 12 mokinių;
19.20.1.4. technologijoms, jei klasėje mokosi daugiau kaip 20 mokinių;
19.21. mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo
arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo:
19.21.1. mokinys pateikia prašymą gimnazijos direktoriui;
19.21.2. mokytojas organizuoja įskaitą iš naujai pasirinkto dalyko programos ar dalyko kurso
skirtumo. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas
išplėstinio kurso įvertinimas, laikyti įskaitos nereikia;
19.21.3. mokinys, išlaikęs įskaitą, III klasėje nuo II pusmečio arba IV klasėje nuo I pusmečio,
mokosi pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio;
19.21.4. mokinio individualaus ugdymo plano pakeitimai įforminami direktoriaus įsakymu;
19.21.5. IV klasėje prasidėjus mokslo metams keitimai negalimi;
19.22. gimnazija intensyvina dalykų mokymą per dieną organizuodama dvi viena po kitos
pamokas;
19.23. kryptingas meninis ugdymas (vaizduojamoji dailė ir technologijos 2–4 klasėse,
vaizduojamoji dailė 5–II klasėse) organizuojamas 2–II klasėse. Kryptingam meniniam ugdymui
organizuoti panaudojamos, valandos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti:
Klasė
Valandos
mokinių
ugdymosi
poreikiams
tenkinti

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

I
1

II
0,5

19.24. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) būdus reglamentuoja
Mokinių pažangos ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto direktoriaus 2016 m. rugsėjo 14 d.
įsakymu Nr. V-229;
19.25. kitų gimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimo nuostatų: mokiniui (kuriam kyla
mokymosi sunkumų arba itin sėkmingai mokosi) sudaromos galimybės tobulinti savo gebėjimus:
1–4 klasėse po pamokų – lietuvių kalbos, matematikos, užsienio (anglų) kalbos konsultacijos;
5–II klasėse mokytojų organizuojamose konsultacijose– lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos,
užsienio (anglų) kalbos, užsienio (rusų) kalbos, geografijos, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos.
Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą (jei kyla mokymosi sunkumų arba itin
sėkmingai mokosi), bendradarbiaujant mokytojams, pačiam mokiniui, mokinio tėvams (globėjams,
rūpintojams) ir gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui bei švietimo pagalbos specialistams
sudaromas individualus ugdymo planas. Vadovautis ugdymo plano 19.19 papunkčiu dėl pamokų,
skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, poreikio ir jų
panaudojimo.
20. Mokiniams, be privalomojo ugdymo turinio dalykų, numatytų ugdymo plano 19.11.1,
19.11.2 papunkčiuose, gimnazija pasiūlo pasirinkti pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius,
kurių turinį nustato švietimo ir mokslo ministro patvirtintos ir / arba gimnazijos parengtos ir
mokyklos direktoriaus patvirtintos programos. Gimnazija, rengdama pasirenkamųjų dalykų, dalykų
modulių turinį, vadovaujasi Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535
„Dėl Bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo“.

21. IV klasėje esant mažiau nei 7 mokiniams grupėje, sudaroma atskira grupė:
21.1. užsienio kalba (rusų) – 6 mokiniai;
21.2. dailė – 6 mokiniai;
21.3. chemija – 5 mokiniai.
22. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su R. Vitkausko ūkiu, Gegužinės girininkija,
Paįstrio kultūros centru, sporto klubu ,,Ąžuolynas“, Paįstrio bendruomenės centru, UAB ,,Paįstrio
katilai“ ir ūkininkais. Edukacines aplinkos plečiamos ir ugdymo procesas įvairinamas
bendradarbiaujant su miesto kraštotyros muziejumi, gamtininkų stotimi, dailės galerija. Kuriant
gimnazijos, kaip besimokančios organizacijos, modelį, plėtojami partnerystės tinklai ir
bendradarbiaujama su Panevėžio rajono švietimo centru, Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.
23. Ugdymo planą gimnazijos direktorius tvirtina iki mokslo metų pradžios, suderinęs su
mokyklos taryba, savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotu asmeniu.
TREČIASIS SKIRSNIS
MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS GIMNAZIJOJE
24. Gimnazija, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sudaro
sąlygas mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų gimnazijos darbuotojų pagarba vienas
kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą
ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Gimnazijoje mokiniui saugia ir palankia
ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia gimnazijos vaiko
gerovės komisija, kuri vadovaujasi gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu
Nr. V-207 „Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo“ ir gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio
31 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo
ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
25. Gimnazija, įgyvendindama gimnazijos ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos
gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: pasirenka nuoseklią ir ilgalaikę socialines ir emocines
kompetencijas ugdančią prevencinę programą, apimančią patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą ir sudaro sąlygas
kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo
mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m.
kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų
patvirtinimo“. Gimnazija priėmė sprendimą dėl prevencinės Olweus programos įgyvendinimo būdų:
integruoti į klasės vadovo veiklą.
26. Gimnazija sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną – prieš pamokas ar / ir tarp pamokų
užsiimti fiziškai aktyvia veikla, kuri išplečia kūno kultūros pamokų turinį. Organizuojama ne
trumpesnė kaip 20 min. fiziškai aktyvi pertrauka.
27. Gimnazija, įgyvendindama gimnazijos ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos
norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d.
įsakymu Nr. V-284 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo
ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma).
28. Į gimnazijos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo
šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m.
spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos
patvirtinimo“ (toliau – sveikatos programa). Integruojant ją į 1–IV klasių vadovų darbą su klase,
organizuojant po 1–2 užsiėmimus, o biologijos ir kūno kultūros mokytojai integruoja medžiagą į
dalyko temas.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS

29. Gimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, gimnazijos ugdymo
turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su
neformaliosiomis praktinėmis veiklomis:
29.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis
muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Mokiniai, dalyvaudami šiose
veiklose, turi kūrybines galimybes gilinti savo žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir ugdytis
vertybines nuostatas;
29.2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir
motyvaciją dalyvauti gimnazijos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos padeda mokiniams
teorines pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su
įvairiomis vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir savivaldos
institucijomis;
29.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą;
29.4. socialinėmis (karitatyvinėmis) veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis pagarbos,
rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas. Šios veiklos sudaro galimybes
mokiniui ugdytis praktines socialines kompetencijas, įgyjant realios globos patirties.
30. Mokiniui, kuris mokosi:
30.1. pagal pradinio, pagrindinio ir vidurio ugdymo programas pažintinė, kultūrinė, meninė,
kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso
veiklos dalis. Gimnazija priėmė sprendimą 1–4 klasių mokiniams skirti 15–20 valandų, 5–8 klasėms
20–25 valandas, I–IV gimnazijos klasėms 25–30 val. per metus integruojant visus mokomuosius
dalykus. 2018–2019 m. m. skirti šiai veiklai, atsižvelgdama į Pradinio, Pagrindinio ir Vidurinio
ugdymo planuose numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amžių. Veikla siejama ne tik su
gimnazijos ugdymo tikslais, bet ir su mokinių mokymosi poreikiais. Ši veikla organizuojama ne tik
gimnazijoje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose
mokymosi aplinkose, Paįstrio kultūros centre. Gimnazija priėmė sprendimą dėl šios veiklos
organizavimo gimnazijai tinkamu būdu: nuosekliai organizuodama per mokslo metus ir dalį valandų
koncentruodama veiklą į pusmečius;
30.2. pagal pagrindinio ugdymo programą privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai skiriama
10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Skirtingo amžiaus mokiniams numatytos skirtingos
socialinės-pilietinės veiklos. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama e. dienyne. Mokiniai savo
socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys ir teikia klasės vadovui. Organizuojant šio
pobūdžio veiklas, suteikta galimybė mokiniui atlikti jas savarankiškai arba grupelėmis ir glaudžiai
bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt.
PENKTASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS
31. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, gimnazijoje atliekama nuosekli mokinių mokymosi
krūvio stebėsena. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę yra optimalus ir paskirstytas proporcingai.
Penktadienį organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis.
32. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, nėra daugiau
kaip 7 pamokos per dieną.
33. Gimnazija užtikrina, kad mokiniams per dieną būtų skiriamas vienas kontrolinis darbas.
Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai
nerašomi po ligos, atostogų, po šventinių dienų.
34. Gimnazija užtikrina, kad namų darbai:
34.1. atitiktų mokinio galias;
34.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam
mokymuisi;

34.3. nebūtų užduodami atostogoms;
34.4. nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti.
35. Gimnazijoje esant mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali
tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namie,
sudaromos sąlygas juos atlikti gimnazijoje.
36. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius vaizduojamajai dailei mokytis
5–10 klasių mokiniams skiriamas, suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
37. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, maksimalus pamokų
skaičius per savaitę yra 3 procentais didesnis už minimalų mokiniui skiriamų pamokų skaičių,
nurodytą ugdymo plano 124 punkte.
38. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikių ar ilgalaikių konsultacijų. Trumpalaikės
konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį, o
ilgalaikės (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai,
rūpintojai) e. dienynu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie
mokinio daromą pažangą.
39. Mokinys gimnazijos direktoriaus įsakymu atleidžiamas nuo pamokų tų dalykų, kurių jis
yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius mokslo metus nugalėtojas:
nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros, išimties atvejais – ir nuo kitų dalykų pamokų (ar jų
dalies) lankymo, jei jis mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio
ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas
baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio
pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar
neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šių programų turinys turi derėti su bendrųjų programų
turiniu.
40. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, jų metu gali
užsiimti kita veikla arba mokytis individualiai. Gimnazija užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių
saugumą ir užimtumą. Kai šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, už
mokinių saugumą atsako tėvai (globėjai, rūpintojai). Apie tai gimnazija informuoja tėvus (globėjus,
rūpintojus).
41. Gimnazija priima sprendimus dėl menų ir sporto srities ar kūno kultūros dalykų, o
išimties atvejais – ir kitų dalykų vertinimų, gautų, mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias
programas, įskaitymo ir konvertavimo į pažymiais pagal dešimtbalę vertinimo sistemą.
ŠEŠTASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
42. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra gimnazijos ugdymo turinio dalis
ir jis dera su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi
Ugdymo programų aprašu, Pradinio ugdymo, Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo
bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos
aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą.
43. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas organizuojamas vadovaujantis direktoriaus
2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-229 „Dėl Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašo tvirtinimo“. Planuodamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą mokytojas
susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko
pasiekimus. Pradedančių mokytis pagal Pagrindinio ugdymo programą, pažangos ir pasiekimų
vertinimą atsižvelgiama į pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo
apraše pateiktą informaciją. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas skelbiamas
gimnazijos internetinėje svetainėje.
44. Gimnazija priėmė sprendimus:
44.1. dėl mokinio pasiekimams ir pažangai vertinti ar / ir įvertinti būdų ir priemonių. Mokinių
pasiekimams ir pažangai vertinti ir įsivertinti yra naudojami: pažymiai (10 balų vertinimo sistema),

komentarai, kaupiamieji taškai, aplankas (e. aplankas), mokymosi pasiekimų aprašai, mokinio
charakteristikos, mokinio sėkmės istorijos, į(si)vertinimas, aprašomasis vertinimas ir kt. Mokinių,
kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai yra įvertinami pažymiu. Įvertinimai gali būti įskaitomi į
atitinkamo dalyko pasiekimų įvertinimą;
44.2. dėl vertinimo būdų mokantis pagal dalykų, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių
programas: 5–IV klasėse kūno kultūrą, asmenybės psichologija, braižybą, dizainą, vaizduojamąją
dailę, tikybą, muziką vertinti pažymiu;
44.3. dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo formų dermės užtikrinimo (ypač
mokytojams, dirbantiems su toje pačioje klasėje ugdomais mokiniais).
45. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, planuodami mokinių, pradedančių mokytis
pagal pagrindinio ugdymo programą, ugdymo organizavimą, atsižvelgia į Pradinio ugdymo
programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją.
46. Gimnazijos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis
vertinimas.
47. Formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįžtamąjį
ryšį, stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus.
Gimnazija diegia individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą ir tam naudoja turimus
duomenis. Vadovaujamasi mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui
teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 12 d. įsakymu
Nr. V-228.
Individualios mokinio pažangos paskirtis – stebėti, ar mokinio įgytų kompetencijų lygis
optimalus, atitinkantis jam keliamus tikslus ir jo individualias galias, siekius bei patirtį, ar mokinys
nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų gebėjimų, tvirtesnių
vertybinių nuostatų; ieškoti būdų, kaip skatinti mokinio savistabą, atkaklumą, savo veiklos /
mokymosi į(si)vertinimą ir tobulinimą.
Individualios mokinio pažangos vertinime dalyvauja pats mokinys, jo tėvai (globėjai,
rūpintojai), ugdantys mokytojai ir kiti švietimo specialistai. Atsižvelgiant į vertinimo informaciją,
koreguojamas mokinio mokymasis.
48. Diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir pažanga, kad būtų galima
tikslingai planuoti tolesnį mokymąsi, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti. Mokinio
pasiekimų diagnostinis vertinimas mokykloje atliekamas reguliariai, pagal mokymo(si) logiką,
aiškius vertinimo kriterijus, mokyklos susitarimus. Diagnostinio vertinimo metu mokinio
pasiekimai įvertinami pažymiais. Gauta informacija remiamasi analizuojant mokinių pažangą ir
poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.
49. Mokinių pasiekimai baigiantis ugdymo laikotarpiui apibendrinami atsižvelgiant į
bendrosiose programose pateiktus mokinių pasiekimų lygių požymių aprašymus ir įvertinami
10 balų sistemos pažymiais ar įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“ arba „atleista“. Įrašas „atleista“
įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus
įsakymą. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros
pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
50. Ugdymo laikotarpio pabaigoje (pusmečio) mokinio ugdymo pasiekimus / rezultatus
apibendrina ir fiksuoja jį ugdęs dalyko mokytojas arba kitas teisės aktais nustatytas asmuo,
atsižvelgiant į atitinkame ugdymo laikotarpyje gautus įvertinimus, susietus su numatytais
pasiekimais bendrosiose programose. Vertinimo kriterijai mokinio pasiekimams įvertinti turi būti
susieti su bendrosiose programose konkretaus dalyko aprašytais vertinimo aprašais ir žinomi
besimokančiajam.
51. Jeigu mokinys:
51.1. neatliko gimnazijos numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo ar kt.), gimnazija
numato laiką, per kurį jis turi atsiskaityti, ir suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, iki mokiniui
atsiskaitant. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per gimnazijos numatytą laiką neatsiskaitė ir

nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pradinio, Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose
programose, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“;
51.2. neatliko gimnazijos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) dėl
svarbių, gimnazijos vadovo pateisintų priežasčių, ugdymo laikotarpio pabaigoje fiksuojamas įrašas
„atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą, suteikiama reikiama
mokymosi pagalba.
53. Gimnazija Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvauja savivaldybės
vykdomosios institucijos arba gimnazijos direktoriaus sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai
neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (trimestro, pusmečio) įvertinimą.
54. Gimnazija apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus,
rūpintojus) informuoja gimnazijos nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais. Vadovaujamasi mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-229.
SEPTINTASIS SKIRSNIS
MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS,
ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ
55. Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo
aukštesnių pasiekimų.
56. Gimnazija paskiria asmenį, atsakingą už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą,
gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą. Vadovaujamasi mokinių asmeninės pažangos
stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos
direktoriaus 2016 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-228.
57. Gimnazija, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus:
57.1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus pasiekimus
turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi;
57.2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo gimnazija, mokymusi jausmus;
57.3. ugdo atkaklumą mokantis;
57.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus gimnazijos bendruomenėje;
57.5. nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją
mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka,
migrantams ir kitiems, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji, taip pat antramečiaujantiems;
57.6. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) vaiko gerovės komisija
sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis;
57.7. tobulina gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, itin daug
dėmesio skirdama grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam
vertinimui; jais grindžia reikiamus sprendimus dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių
pasiekimų dinamikos, mokytojų ir visos gimnazijos indėlio į mokinių pažangą;
57.8. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypač dalykines kompetencijas
ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių
mokiniams, berniukams ir mergaitėms. Mokytojai turi galimybę prireikus pasitelkti švietimo
pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į mokinių mokymosi
pagalbos poreikius;
57.9. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą.
58. Gimnazija užtikrina ne atsitiktinę, bet sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima žemų
pasiekimų prevenciją (iš anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų išvengti),
intervenciją (sprendžiant iškilusias problemas) ir žemų pasiekimų kompensacines priemones
(suteikiant tai, ko mokiniai negali gauti namie ir pan.).
59. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas gimnazijoje nuolat stebimas, siekiant laiku
pastebėti mokinius, kurių pasiekimai žemi, ir nustatyti tokių pasiekimų priežastis. Apie atsiradusius
mokymosi sunkumus ir galimas jų priežastis informuojami gimnazijos švietimo pagalbos

specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kartu su jais sprendžiamos žemų mokymosi
pasiekimų problemos. Aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams taip pat siūloma ir
suteikiama reikiama mokymosi pagalba.
60. Gimnazija mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Ypač
svarbi pagalba šiais atvejais: kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų; kai
kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai; kai mokinys gauna kelis iš eilės
nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus; kai mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų)
žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;
kai per Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą mokinys nepasiekia patenkinamo lygmens, kai
mokinys demonstruoja aukščiausio lygmens pasiekimus, kitais gimnazijos pastebėtais mokymosi
pagalbos poreikio atvejais.
61. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo
mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų.
62. Gimnazija derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus:
62.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką; pagal jį nedelsiant koreguojamas mokinio mokymasis,
pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.;
62.2. trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis
mokytojas ar nustato gimnazija pagal mokymosi pagalbos poreikį;
62.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams;
62.4. savanoriškos pagalbos būdus (tėvų, buvusių mokytojų ir kt.), trišalių pokalbių metodiką
(mokinys – tėvai – mokytojas).
63. Teikiant mokymosi pagalbą, sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio
pagalbos, grupės. Šios grupės sudaromos ir iš gretimų klasių mokinių. Išskirtiniais atvejais
mokymosi pagalba yra skiriama ir individualiai. Mokymosi pagalbai teikti, skiriant konsultacijas:
Klasė
Valandos
mokinių
ugdymosi
poreikiam
s tenkinti

Dalykas
Užsienio kalba
(prancūzų)
Užsienio kalba
(vokiečių)

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

I
1

II
-

III
-

IV
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Lietuvių kalba ir
literatūra
Matematika
Fizika
Informacinės
technologijos
Kvadratinės
funkcijos
taikymas realaus
turinio
uždaviniams
spręsti

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

0,4
-

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE
64. Gimnazija kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, ekonomines,
kultūrines sąlygas namie, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių leidžia pasirinkti jo poreikius
atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas.
65. Gimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje, bendradarbiaudama su gimnazijos mokinių
taryba, įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo vaikų švietimo poreikius, juos

tikslina mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgdama į juos, siūlo neformaliojo vaikų švietimo
programas.
66. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į Bendruosius valstybės
ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro
ir vykdomos patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo
vaikų švietimo tikslus. Valandos kiekvienai programai įgyvendinti skiriamos visiems mokslo
metams, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę.
67. Gimnazija siūlo mokiniams skirtingų krypčių programas, atitinkančias jų saviraiškos
poreikius, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir talentams, kurios ugdo savarankiškumą, sudaro
sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti. Esant poreikiui ir galimybėms, neformaliojo vaikų švietimo
veiklas galima derinti su formaliojo švietimo veiklomis, siekiant padėti vaikui siekti asmeninės
pažangos ir geresnių ugdymo rezultatų pasirinktose srityse. Neformaliojo vaikų švietimo
programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre.
DEVINTASIS SKIRSNIS
UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS
68. Gimnazija, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į ugdymo turinį integruoja
kelių dalykų turinio temas ar problemas.
69. Atsižvelgiant į gimnazijos kontekstą, į gimnazijos ugdymo turinį integruojama:
69.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“;
69.2. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu
Nr. ISAK-494;
69.3. Etninės kultūros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651;
69.4. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“;
69.5. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų –
Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo
įgūdžių ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo
Nr. ISAK-2433 ,,Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patirtinimo“ 11 priedas
„Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“);
69.6. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios
programos patvirtinimo“;
69.7. Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. X-818;
69.8. Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Informacinės komunikacinės
technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat mokoma informacinių
komunikacinių technologijų pradmenų;
69.9. Olweus programa.
70. Gimnazija, išanalizavusi numatomų integruoti programų tikslus, turinį ir ryšį su bendrųjų
programų tikslais ir turiniu, atsižvelgdama į gimnazijos tikslus ir kontekstą, priėmė sprendimus dėl
programų įgyvendinimo formos. Programos yra:
70.1. kaip laisvai mokinio pasirenkami dalykai;
70.2. kaip privalomi dalykai;
70.3. skiriant tam mokymosi dienų per mokslo metus;
70.4. kaip neformaliojo vaikų švietimo veiklų dalis;

71. Dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai užtikrinti nurodoma:
71.1. integruojamoji tema dalykui skirtame apskaitos puslapyje ar skiltyje, jei integruojamoji
programa integruojama į dalyko turinį. Jei integruojamas kelių dalykų turinys ir pamokoje dirba keli
mokytojai, integruojamų dalykų pamokų turinį dienyne būtina įrašyti tų dalykų apskaitai skirtose
elektroninio dienyno skiltyse ar puslapiuose;
71.2. integruojamoji programa kaip atskiras dalykas, jei ji įgyvendinama, skiriant jai pamokų
kaip atskiram dalykui;
71.3. integruojamoji programa kaip atskiras dalykas, jei jai skiriamos atskiros mokymosi
dienos per mokslo metus (nurodoma, kiek pamokų skiriama);
71.4. kitu gimnazijoje sutartu fiksavimo būdu.
72. Gimnazija sudaro sąlygas ir skatina mokinius dalyvauti integruotuose gamtos, socialinių
mokslų, matematikos, technologijų, inžinerijos dalykų projektuose ar kitose veiklose, plėtoja
neformaliojo ir formaliojo švietimo galimybes integruoti šiuos dalykus ir vykdomomis veiklomis
prisideda prie mokslo populiarinimo ir inovacijų kultūros ugdymo.
73. Gimnazija analizuoja mokinių pasiekimus ir pažangą mokantis įgyvendinamą
integruojamąją programą pasirinktu būdu ir priima sprendimus dėl įgyvendinimo kokybės gerinimo
ar tolesnio turinio integravimo, taip pat stebi, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose
programose numatytus rezultatus, ir priima sprendimus dėl tolesnio mokymo organizavimo būdo.
DEŠIMTASIS SKIRSNIS
DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS
75. Gimnazija intensyvina lietuvių kalbos ir literatūros (5–IV klasėse), matematikos
(III–IV klasėse), vaizduojamosios dailės (5–II klasėse), dailės, muzikos (III–IV klasėse),
technologijų (5–II klasėse), lietuvių kalbos (1–4 klasėse), dailės ir technologijos (1 klasėje),
vaizduojamosios dailės ir technologijos (2–4 klasėse) mokymą per dieną organizuodama dvi viena
po kitos pamokas.
76. Sprendimus dėl dalykų intensyvinimo mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ar
vidurinio ugdymo programą, priima gimnazija, derindama gimnazijos ir mokinių mokymosi
poreikius; intensyvinant dalyko mokymą, yra išlaikomas bendras pamokų, skirtų dalykui per dvejus
metus, skaičius ir neviršijamas maksimalus pamokų skaičius per savaitę, nustatytas pagal Higienos
normą.
VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS
UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS
77. Mokiniai skiriasi savo patirtimi, motyvacija, interesais, siekiais, gebėjimais, mokymosi
stiliumi, pasiekimų lygiu ir kt., tai lemia skirtingus mokymosi poreikius. Diferencijuotu ugdymu
atsižvelgiama į šiuos poreikius, nes mokiniui yra pritaikomi mokymosi uždaviniai ir užduotys,
ugdymo turinys, metodai, mokymo(si) priemonės, tempas, mokymosi aplinka ir skiriamas laikas.
Diferencijuoto ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti
individualios pažangos. Juo taip pat kompensuojami brendimo, mokymosi tempo netolygumai,
atsirandantys vertikaliojo skirstymo klasėmis pagal mokinių amžių sistemoje.
78. Diferencijavimas taikomas:
78.1. mokiniui individualiai;
78.2. mokinių grupei:
78.2.1. pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias mokymosi
strategijas;
78.2.2. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, brandos darbai,
darbo grupės), sudarant mišrias arba panašių polinkių, interesų mokinių grupes.

79. Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei, nepažeidžiantis jų priklausymo nuolatinės
klasės bendruomenei, gali būti trumpo laikotarpio – tik tam tikroms užduotims atlikti arba tam tikro
dalyko pamokoms. Dėl pergrupavimo tikslų ir principų turi būti tariamasi su mokinių tėvais
(globėjais, rūpintojais), jis neturi daryti žalos mokinio savivertei, tolesnio mokymosi galimybėms,
mokinių santykiams klasėje ir gimnazijoje. Metodinėse grupėse ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį
analizuojama, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, individualizavimas, kokį
poveikį jis daro pasiekimams ir pažangai, priimami sprendimai dėl tolesnio ugdymo
diferencijavimo. Priimant sprendimus, atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo
turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus.
DVYLIKTASIS SKIRSNIS
MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS
80. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir
mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnius ugdymo(si)
pasiekimus, prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamas kompetencijas, išsikelti įgyvendinamus
tikslus ir jų siekti.
81. Individualų ugdymo planą sudaromas:
81.1. kiekvienam mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą. Mokinio
individualiame ugdymo plane nurodomi dalykai ar dalykų grupės, kurių mokosi, kokiu kursu, kiek
pamokų skiriama, kokius pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius mokinys mokosi, ir kt.
Mokinys individualų ugdymo planą suderina su gimnazijos galimybėmis arba renkasi iš siūlomų
variantų. Individualaus ugdymo plano formą mokiniui siūlo gimnazija:
Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos vidurinio ugdymo programos 2017–2019 m. vykdymo
lentelė
(mokinio vardas, pavardė)

Minimalus
Mokinio galimi individualaus ugdymo plano
pamokų
dalykai ir jiems skiriamos pamokos per savaitę
skaičius
per dvejus metus
privalomajam
III klasė
IV klasė
turiniui per
savaitę
B kursas
A kursas B kursas A kursas

Dalykai

Dorinis ugdymas:
Tikyba
Etika
Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalbos:

2

Užsienio kalba (
Užsienio kalba (
Socialinis ugdymas:
Istorija
Geografija
Matematika

6
6
4

)
)

8
Kursas,
Kursas,
Kursas,
Kursas,
orientuotas į orientuotas orientuotas orientuotas
B1 mokėjimo
į B2
į B1
į B2
lygį
mokėjimo mokėjimo mokėjimo
lygį
lygį
lygį

6

Informacinės technologijos
Gamtamokslis ugdymas:
Biologija
Fizika
Chemija
Menai, technologijos:
Dailė
Muzika
Teatras
Šokis
Technologijos (kryptys):
Taikomasis menas, amatai ir
dizainas
Maisto technologija
Kūno kultūra:
Bendroji kūno kultūra
Tinklinis
Stalo tenisas
Krepšinis
Pasirenkamieji dalykai:
Dizainas
Braižyba
Asmenybės psichologija
Krašto istorija
Teisės pagrindai
Buitinė chemija
Maisto toksikologija
Užsienio kalba (anglų, rusų,
vokiečių). Kursas, orientuotas
į A1/A2 mokėjimo lygį
Dalykų moduliai:
Molekulinės biologijos
pagrindai
Kvadratinės funkcijos
taikymas realaus turinio
uždaviniams spręsti
Literatūra – menas tarp kitų
menų
Šiuolaikinė biotechnologija
Minimalus privalomų
pamokų skaičius mokiniui
per savaitę
Iš viso pamokų skaičius
Neformalusis švietimas
Mokinių ugdymo
poreikiams tenkinti

4

4

4-6

28 pamokos per savaitę

6
24 pamokos
per savaitę
dvejiems
metams

(Data)

(mokinio vardas, pavardė)

(parašas)

81.2. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio;
81.3. mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir mokomas namie.
82. Gimnazija priėmė sprendimą dėl mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo
programą, individualaus plano sudarymo būtinumo. Individualų planą sudaryti mokiniui, kurio
pasiekimai žemi, arba mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypač galinčių pasiekti aukščiausią ir
aukštą lygmenis, gabumams plėtoti ir gebėjimams ugdyti, ir siekti individualios pažangos).
83. Siekiant stebėti individualią mokinio pažangą ugdymo procese, būtina individualiame
ugdymo plane apibrėžti individualius sėkmės kriterijus, numatyti mokinio ir mokinio tėvų (globėjų,
rūpintojų) indėlį į mokinio mokymąsi ir kt. Individualus ugdymo planas yra aiškus ir suprantamas
mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams). Mokinio individualus ugdymo planas gimnazijoje
yra periodiškai peržiūrimas ir, jeigu reikia, koreguojamas.
TRYLIKTASIS SKIRSNIS
GIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS
84. Gimnazija:
84.1. organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, siekiant
individualios kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, puoselėjant jo sveikatą, socialumą ir brandą.
Organizuoja 3 tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimus su mokytojais per mokslo metus;
84.2. užtikrina, kad tėvai ir gimnazija keistųsi abipusiai reikalinga informacija;
84.3. sudaro tėvams (globėjams, rūpintojams) sąlygas dalyvauti gimnazijos gyvenime,
savanoriauti, kartu su mokytojais ir mokiniais spręsti mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio,
turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos ir kitus klausimus;
84.4. užtikrina, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus
gimnazijos veiklai tobulinti.
85. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, skatina (ir konsultuoja)
mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus):
85.1. sukurti mokiniams tinkamą, skatinančią mokytis, edukacinę aplinką namuose;
85.2. kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti mokytis;
85.3. padėti vaikams mokytis namie;
85.4. palaikyti ir stiprinti dvasinius ryšius su vaiku, jį ramiai išklausyti, patarti, padėti,
domėtis vaiko veiklomis gimnazijoje ir už jos ribų;
85.5. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose gimnazijoje ir už
jos ribų.
KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS
ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS
PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO,
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS
86. Gimnazija priima atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos
pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą (toliau –
tarptautinė bendrojo ugdymo programa), mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą,
informuoja savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotą asmenį ir numato atvykusio mokytis
asmens tolesnio mokymosi perspektyvą, kurios tikslas – veiksmingai reaguoti į atvykusių mokytis
asmenų poreikius ir, bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais atstovais,
sudaryti mokiniams galimybes sklandžiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą:

86.1. išklauso atvykusiųjų asmenų lūkesčius ir norus dėl mokymosi kartu su bendraamžiais,
švietimo pagalbos poreikio ar poreikio tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos;
86.2. aptaria gimnazijos teikiamos pagalbos formas ir būdus; gimnazijos, mokinio ir tėvų
(globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus;
86.3. Vaiko gerovės komisija parengia atvykusio mokinio integracijos į bendruomenę planą,
išanalizuoja, kokia pagalba būtina mokinio sėkmingai adaptacijai, prireikus parengia mokinio
individualų ugdymo planą:
86.3.1. skiriamas 3 mėn. adaptacinis laikotarpis; per adaptacinį laikotarpį mokinio pasiekimai
pažymiais nevertinami, tačiau fiksuojama mokinio daroma pažanga;
86.3.2. pasitelkia mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai
įsitraukti į gimnazijos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis;
86.3.3. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais
(globėjais, rūpintojais), jeigu mokinys nepilnametis;
86.3.4. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų
skirtumams likviduoti;
86.3.5. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį laikotarpį;
86.3.6. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau integruotis;
86.3.7. kai mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, organizuoja jo lietuvių kalbos
mokymąsi intensyviu būdu, kartu užtikrina, kad dalį laiko jis mokytųsi kartu su bendraamžiais.
Intensyviai lietuvių kalbos mokoma(si) iki vienerių metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau), o pagalbos
teikimas numatomas keleriems (2–4) metams.
SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS
LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS
87. Gimnazija, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nustatė
laikinosios grupės mokinių skaičių – 7 mokiniai.
88. Ugdymo turiniui įgyvendinti klasė į grupes dalijama dalykams mokyti:
88.1. doriniam ugdymui grupių nėra, nes visi mokiniai pasirinko tikybą;
88.2. užsienio kalboms, kai klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys: 4 kl. – dvi anglų
kalbos grupės, 5 kl. – dvi anglų kalbos grupės; 6 kl. – dvi anglų kalbos ir dvi rusų kalbos grupės;
7 kl. – dvi anglų kalbos ir dvi rusų kalbos grupės; 8 kl. – dvi anglų kalbos grupės ir dvi rusų kalbos
grupės; I kl. – dvi anglų kalbos ir dvi rusų kalbos grupės; II kl. – dvi anglų kalbos ir dvi rusų kalbos
grupės; III kl. – dvi anglų kalbos grupės; IV kl. – dvi anglų kalbos grupės ir viena rusų kalbos
grupė;
88.3. informacinių technologijų: 5 kl. – dvi grupės; 6 kl. – dvi grupės; 7 kl. – dvi grupės; 8 kl.
– dvi grupės; I kl. – dvi grupės; II kl. – dvi grupės; III kl. – dvi grupės,12 kl. – viena grupė;
88.4. I klasės mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, skirti 1 valandą užsienio kalbos
(prancūzų) mokymui ir II klasės mokiniui – 1 valandą užsienio kalbos (prancūzų) mokymui.
88.5. technologijų: 6 kl. – dvi grupės; 7 kl. – dvi grupės; 8 kl. – dvi grupės; I – dvi grupės;
II kl. – dvi grupės.
89. Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti po 1 valandą skiriama kryptingam meniniam
ugdymui 2–I klasėse ir 0,5 valandos – II klasėje. Viena valanda skiriama 2 kl. kūno kultūrai.
Konsultacijoms: lietuvių kalba ir literatūra – 2 valandas 5–II klasių mokiniams, matematika –
1 valanda 5–II klasių mokiniams, fizikai – 0,4 valandos III klasės mokiniams, informacinių
technologijų – 0,4 valandos IV klasės mokiniams.
AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE
90. Gimnazija numatė, kurių dalykų pamokas jungtinėje klasėje organizuos visiems klasės
mokiniams vienu metu, o kuriais atvejais – atskirai:

Dalykai
Dorinis ugdymas
(tikyba)
Lietuvių kalba
Užsienio kalba
(anglų)
Užsienio
kalba
(rusų)
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dailė
ir
technologijos
Gamta ir žmogus
Biologija
Fizika
Chemija
Informacinės
technologijos
Istorija
Geografija
Dailė
Muzika
Technologijos
Kūno kultūra
Žmogaus sauga
Minimalus pamokų
skaičius mokiniui
per savaitę
Pamokų, skirtų
mokinio ugdymo
poreikiams tenkinti,
mokymosi pagalbai
teikti, skaičius per
metus
Neformalusis vaikų
švietimas

2
3
klasė klasė
1
1
7
2

4
klasė
1

2-4
klasės
1

6+1
2

7+1+1
2+1

6+1
1+1

5
6
5-6
7
8
7–8
klasė klasė klasės klasė klasė klasės
1
1
2

2

3
3

2

2

2
5
2
2

5
2
2

3+1
2
2

5+1
2
2

3
3
2

4

1

1

3

2
1

1

1

0,5

1
2
0,5

2

2
2
1
1
1
2

2
2

2

2

1
1
2
2

2

2

3

3

3

23

24

23

28

1
1
26

28

1
0,5
29

21

-

-

2

-

1
1

0,5
30

23

91. Skyriuje stebima ir analizuojama jungtinėse klasėse mokinių daroma pažanga ir,
nepasiteisinus numatytam pamokų organizavimui, jis motyvuotai keičiamas.
92. Įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąjį koncentrą Skaistgirių
skyriuje klasės jungiamos: 2–4, 5–6, 7–8.
93. Jungtinei klasei, kurioje mokosi 2–4 klasių mokiniai, skiriamos 28 pamokos, 5–6 klasių
mokiniai – 33 pamokos, 7–8 klasių mokiniai – 36 pamokos. Kiekvienai jungtinei klasei skiriama po
2 neformaliojo vaikų švietimo pamokas.
DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE

94. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių
mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.
95. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniui,
mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į
gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą.
96. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui
5–6 klasėse skiriama 12 savaitinių pamokų, 7–8 klasėse – 13, 9–10, gimnazijos I–II klasėse – 15,
gimnazijos III–IV klasėse – 14. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys
gali lankyti mokykloje.
97. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos direktoriaus įsakymu
mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. E. dienyne ir
mokinio individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“.
Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.
Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namie, skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę.
Šias pamokas siūloma panaudoti mokinio pasiekimams gerinti.
II SKYRIUS
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS
98. Vadovautis I skyriaus nuostatomis.
99. Bendrajai programai ir neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti:
99.1. 2017–2018 mokslo metais skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė
1 klasėse – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.:
Dalykai
Dorinis ugdymas (tikyba)
Lietuvių kalba
Užsienio kalba (anglų)
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Muzika
Kūno kultūra
Valandos, skiriamos mokinių
ugdymo(si) poreikiams tenkinti
Iš viso Bendrajai programai
įgyvendinti
Neformaliojo vaikų švietimo
valandos

1–2 klasės

3–4 klasės

68
510
68
306
136
136
136
170
68

68
476
136
306
136
136
136
204
102

Iš viso skiriama
ugdymo valandų
136
986
204
612
272
272
272
374
170

1 598

1 700

3 298

136

136

272

99.2. 2018–2019 mokslo metais skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė 1
klasėse – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.:
Dalykai

1–2 klasės

3–4 klasės

Iš viso skiriama

Dorinis ugdymas (tikyba)
Lietuvių kalba
Užsienio kalba (anglų)
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Muzika
Kūno kultūra
Valandos, skiriamos mokinių
ugdymo(si) poreikiams tenkinti
Iš viso Bendrajai programai
įgyvendinti
Neformaliojo vaikų švietimo
valandos

70
525
70
315
140
140
140
175
70

70
490
140
315
140
140
140
210
105

ugdymo valandų
140
1 015
210
630
280
280
280
385
175

1 645

1 750

3 395

140

140

280

100. Ugdymo valandos Bendrajai programai įgyvendinti yra paskirstomos taip:
100.1. ugdymo dalykams skiriant ugdymo valandas per savaitę:

Dalykai
Dorinis ugdymas (tikyba)
Lietuvių kalba
Užsienio kalba (anglų)
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Muzika
Kūno kultūra
Privalomų ugdymo valandų skaičius
mokiniui
Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si)
poreikiams tenkinti
Iš viso

Dalyko savaitinių ugdymo valandų skaičius
Pradinio ugdymo
1–2 klasės
3–4 klasės
programa
(1–4 klasės)
2
2
4
15
14
29
2
4
6
9
9
18
4
4
8
4
4
8
4
4
8
5
6
11
1 kl. – 22
3 kl.– 24
92
2 kl. – 23
4 kl.– 23
5

5
97

101. Valandos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių
ugdymosi poreikius, atsižvelgiant į gimnazijos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo
problemas. Valandos yra naudojamos:
101.1. kryptingam meniniam ugdymui 2–4 klasėse;
101.2. kūno kultūrai 2 klasės mokiniams.
102. Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų skaičius
visiems klasės mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, valandos
neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti, dalyko, kuriam mokyti klasė dalijama į
grupes, ugdymo valandos.
103. Klasės dalijamos į grupes užsienio kalbai mokyti 4 klasėje, klasėje esant 22 mokiniams.
104. Ugdymo procesas organizuojamas pamoka ir kitomis mokymosi organizavimo
formomis:
104.1. ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas
1–4 kl. numatomas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284 „Dėl Lietuvos
higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai “ patvirtinimo“;
104.2. ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (integruotos
veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.), derinant Bendrosios programos ugdymo dalykų ir
neformaliojo vaikų švietimo programų turinį:
104.2.1. ugdymo procesas gali būti skirstomas į įvairios nepertraukiamos trukmės ugdymo
periodus;
104.2.2. ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programų
turinį) per dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas,
atsižvelgiant į tai, kiek gimnazija gali skirti laiko neformaliojo vaikų švietimo programoms
įgyvendinti. Į šį laiką neįskaičiuojamas pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas;
104.2.3. mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą pažintinė, kultūrinė,
meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo
proceso veiklos dalis. Vadovautis 30.1 papunkčiu.
105. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo formomis,
yra įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys.
106. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (muziejuose,
artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.).
107. Gimnazija einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal
pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo
metams skirtą ugdymo valandų skaičių.
TREČIASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ
ĮGYVENDINIMAS
108. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:
108.1. Dorinis ugdymas:
108.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba
tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą;
108.1.2. gimnazijoje nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis, sudaroma
laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių;
108.1.3. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų
(globėjų) parašytą prašymą.
108.2. Kalbinis ugdymas:
108.2.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir
klausymo gebėjimai yra ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas (naudojant
mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę
raišką ir rašto darbus);
108.2.2. pirmosios užsienio kalbos mokymas:
108.2.2.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo
programos metais;
108.2.2.2.tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš mokyklos siūlomų trijų Europos kalbų
(anglų, vokiečių, prancūzų) (toliau – užsienio kalba);
108.2.2.3. užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per
savaitę.
108.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:
108..3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui
skirto ugdymo laiko. Ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius

gebėjimus, todėl dalį (1/4) dalykui skiriamo laiko ugdymas turėtų vykti tyrinėjimams palankioje
aplinkoje, natūralioje gamtinėje ( gimnazijos parke, miške, prie vandens telkinio) aplinkoje;
108.3.2. socialiniams gebėjimams ugdytis dalį (1/4) pasaulio pažinimo dalyko laiko skirti
ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje
(lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.).
108.4. Matematinis ugdymas: organizuojant matematinį ugdymą vadovautis ne tik
Bendrosios programos matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių bei tarptautinių mokinių
pasiekimų tyrimų rekomendacijomis, naudoti informacines komunikacines technologijas,
skaitmenines mokomąsias priemones.
108.5. Kūno kultūra:
108.5.1. sudarytos sąlygos mokiniams lankyti aktyvaus judėjimo pratybas gimnazijoje:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Mokytojo
Vardas, pavardė
Vytautas Gutauskas
Birutė Monstvilienė
Gintautas Vytautas Čiegis
Nijolė Vidžiūtė

Pavadinimas
Judrieji žaidimai
Judrieji žaidimai
Stalo tenisas
Jaunojo šokėjo mokyklėlė

Klasė
1–4
2–4
1–4
1–4

Valandų
skaičius
2
1
2
2

108.5.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės yra organizuojamos taip:
108.5.2.1. mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis
jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;
108.5.2.2. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje;
108.5.2.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu
pagal galimybes organizuojamos judriosios pertraukos ar fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos.
108.6. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika):
108.6.1. technologiniam ugdymui rekomenduojama skirti ne mažiau kaip 1/3 dailės ir
technologijų dalykui skiriamo laiko, nurodyto ugdymo plano 22, 23 punktuose;
108.6.2. atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir gimnazijos
galimybes gimnazijoje:
108.6.2.1. organizuojamas kryptingas meninis ugdymas. Gimnazija parengia kryptingo
meninio ugdymo programą, tvirtinamą mokyklos direktoriaus.
109. Mokiniai, kurie mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo programas (dailės, muzikos, sporto), gimnazijos direktoriaus įsakymu yra
atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jiems
numatomas šių dalykų mokymosi pasiekimų įskaitymas. Šių programų turinys turi derėti su
Bendrųjų programų turiniu. Gimnazijos direktorius nustato nedalyvaujančių pamokose mokinių
saugumo užtikrinimo priemones.
110. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas:
110.1. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama:
110.1.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų –
Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo
įgūdžių ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu
Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 11 priedas
„Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“). Šių programų atskirai planuoti ir vykdyti
nereikia, jos yra integruotos į Bendrosios programos turinį;
110.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo
šeimai bendroji programa;
110.1.3. Nuosekli ir ilgalaikė socialines emocines kompetencijas ugdanti Olweus patyčių
prevencinė programa;

110.1.4. Etninės kultūros ugdymo programa;
110.1.5. Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Informacinės komunikacinės
technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat mokoma informacinių
komunikacinių technologijų pradmenų;
110.1.6. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro110. 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos
patvirtinimo“.
110.2. Mokytojas, formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, numato ugdymo dalykus, į
kuriuos integruojamas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios, Žmogaus
saugos bendrosios, etninės kultūros ugdymo, mokyklos pasirinktų prevencinių ir kitų programų,
informacinių komunikacinių technologijų ugdymo turinys;
110.3. Gimnazija, atsižvelgdama į gimnazijos bendruomenės, mokinių ugdymosi poreikius,
ugdymo plano 19.19 papunktyje nurodytoms ugdymo programoms įgyvendinti skiria atskirą
ugdymo laiką iš valandų, skirtų ugdymosi poreikiams tenkinti.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
111. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrojo ugdymo programose
dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, vertinimo rezultatų panaudojimą, ir
Bendrąja programa.
112. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas organizuojamas vadovaujantis Mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2016 m. rugsėjo 14 d.
įsakymu Nr. V-229, ir Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui
teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 12 d. įsakymu
Nr. V-228. Numatydamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su
priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo, švietimo
pagalbos specialisto, jeigu buvo teikta pagalba, parengtomis rekomendacijomis pradinių klasių
mokytojui apie vaiko pasiekimus.
113. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis ugdomasis,
diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas:
113.1. formuojamasis ugdomasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu
teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie
jo mokymosi eigą, pasiekimus ar nesėkmes;
113.2. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus
paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo pradžioje ir pabaigoje, siekiant nustatyti esamą
padėtį: kokie yra mokinio pasiekimai ir padaryta pažanga, numatyti tolesnio mokymosi galimybes:
113..2.1. atsižvelgiant į tai, ką norima įvertinti (vertinimo tikslas), taikomi įvairūs
diagnostinio vertinimo būdai: projektiniai, kontroliniai darbai, testai ir kt. Per dieną neturėtų būti
atliekamas daugiau kaip vienas diagnostinis darbas;
113.2.2. informacija apie mokymosi pasiekimus (kontrolinių darbų, testų ir kitų užduočių
atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip
pat nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.);
113.2.3. mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas (vertinimo
aplanką);
113.3. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio
ugdymo programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per
gimnazijoje nustatytą ugdymo laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje
aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius, ir įrašomi:
113.3.1. pradinio ugdymo e. dienyne (toliau – Dienynas):

113.3.1.1. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas
ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis).
Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“;
113.3.1.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje Dienyno skiltyje, nurodoma
padaryta arba nepadaryta pažanga: „p. p.“ arba „n. p.“;
113.3.1.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo
individualizuotą programą, ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta
arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje įrašant „p. p.“ arba „n. p.“;
113.3.2. mokytojo pasirinktoje pasiekimų vertinimo (informacijos fiksavimo) formoje
(mokinių pasiekimų ir pažangos įvertinimo apraše, vertinimo aplankuose, elektroniniame dienyne ar
kt.).
PENKTASIS SKIRSNIS
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS
114. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skirta mokinių asmeninėms, socialinėms,
edukacinėms kompetencijoms ugdyti per pasirinktą meninę, sportinę, techninės kūrybos ar kitą
veiklą.
115. Neformaliajam vaikų švietimui 1–4 klasėms ugdymo valandų skaičius per metus
nurodomas ugdymo plano 22 punkte. Šios valandos yra naudojamos tik neformaliojo vaikų švietimo
programoms įgyvendinti.
116. Gimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių
neformaliojo švietimo poreikius, numatomus ugdymo prioritetus dėl mokinių pasiekimų gerinimo ir
bendrųjų kompetencijų ugdymo, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir siūlo mokiniams
rinktis neformaliojo vaikų švietimo programas.
117. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgiant į Bendrųjų iš valstybės
ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991
„Dėl Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų
kriterijų aprašo patvirtinimo“.
118. Neformalusis vaikų švietimas organizuojamas ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų.
119. Mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje – 8 mokiniai, o Skaistgirių
skyriuje – 5 mokiniai (skiriama viena valanda). Neformaliojo vaikų švietimo programose
dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre.
120. Neformaliojo vaikų švietimo programos per mokinių atostogas vykdomos gimnazijos
nustatyta tvarka.
ŠEŠTASIS SKIRSNIS
IŠVYKSTANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ASMENŲ, BAIGUSIŲ
UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PRADINIO UGDYMO
PROGRAMOS DALĮ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS
121. Mokiniai, kurie išvyksta gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, gali mokytis lietuvių kalbos,
pasaulio pažinimo dalyko ar visų Bendrosios programos dalykų nuotoliniu mokymo proceso
organizavimo būdu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka:
122. Mokiniui, nemokančiam ar nepakankamai mokančiam lietuvių kalbą, gimnazija sudaro
sąlygas intensyviai tobulinti lietuvių kalbos gebėjimus, organizuodama papildomą, individualų
lietuvių kalbos mokymą, skirdama ugdymo valandų iš mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti
skiriamų valandų. Intensyvus lietuvių kalbos mokymasis vykdomas iki metų laiko (išimtiniais
atvejais ir ilgiau).
III SKYRIUS

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS
123. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi Pagrindinio ugdymo
bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo
programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų
vykdymą. Mokiniui gali būti sudaromos sąlygos rinktis dalykų modulius pagal polinkius ir
gebėjimus, vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų
mokiniams modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m.
kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 „Dėl Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo
14–19 metų mokiniams modelio aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi krypčių pasirinkimo
galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašas).
124. Gimnazija nustato ir skiria vieno mėnesio adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis
pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir naujai atvykusiems mokiniams.
Siekiant padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, šiai veiklai skiriamas klasės vadovas, mokiniai
savanoriai, gimnazijos švietimo pagalbos specialistai ir kt. Per adaptacinį laikotarpį mokinių
pažangos ir pasiekimų pažymiais nevertinti.
125. Gimnazija, formuodama gimnazijos pagrindinio ugdymo programos turinį, užtikrina
minimalų Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičių per
savaitę, nustatytą ugdymo plano 131 punktu. Gimnazija siūlo mokiniams rinktis kryptingo meninio
ugdymo programą ir panaudoti pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi
pagalbai teikti mokantis.
126. Gimnazija, formuodama ir įgyvendindama gimnazijos ugdymo turinį:
126.1. didina 3 procentus vaizduojamajai dailei mokyti skiriamų pamokų skaičių;
126.2. 1/10 dalį ugdymo proceso organizuoja ne pamokų forma, o projektine ar kitokia
mokiniams patrauklia veikla ne tik gimnazijoje, o motyvaciją mokytis skatinančiose saugiose
aplinkose (ugdymo plano 21.13.1 ir 21.13.2 papunkčiai). Gimnazija ne pamokų forma
organizuojamo ugdymo proceso trukmę perskaičiuoja į mokymosi pamokomis laiką;
127. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir
mokymosi pagalbai teikti, panaudojamos vaizduojamajai dailei 5–II klasėse ilgalaikėms ir
trumpalaikėms konsultacijoms.
128. Mokiniai, kurie išvyksta gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, gali mokytis lietuvių kalbos,
Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos dalykų nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
Norintieji mokytis kreipiasi į mokyklą, vykdančią nuotolinį mokymą.
ANTRASIS SKIRSNIS
MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI
129. Gimnazija, įgyvendinanti pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, užtikrina
kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymą per visų dalykų pamokas:
129.1. įtraukia šių gebėjimų ugdymą į gimnazijos ugdymo turinį;
129.2. priima reikiamus sprendimus dėl veiksmingų metodų mokinių kalbėjimo, skaitymo,
rašymo ir skaičiavimo gebėjimams tobulinti, pavyzdžiui: dalyko užduotims naudoti tekstus,
uždarojo tipo testus papildyti atvirojo tipo klausimais, į kuriuos atsakant reikia argumentuoti,
dalykinio rašymo užduotimis ir pan.;
129.3. rūpinasi, kad mokiniams, kuriems reikalinga pagalba skaitant, rašant, kalbant,
skaičiuojant, ji būtų teikiama, ir stebi jų daromą pažangą;
129.4. mokytojai užduotis naudoja ir skaitymo gebėjimams, ir lietuvių kalbai ugdyti.
Atkreipia mokinių dėmesį į kalbinės raiškos logiškumą, teiginių argumentavimą, nuoseklumą.

130. Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika ir
tikyba), kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, matematika, gamtamokslinis ugdymas (biologija,
chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, socialinė-pilietinė
veikla, ekonomika ir verslumas, psichologija), meninis ugdymas (dailė, muzika, šokis, teatras,
šiuolaikiniai menai), informacinės technologijos, technologijos, kūno kultūra, bendrųjų
kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (žmogaus sauga, sveikatos ugdymas, etninė kultūra ir
kt.).
131. Gimnazija priėmė sprendimus dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d.
įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio
ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“, ir Ugdymo karjerai programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu
Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ įgyvendinimo formų mokyklos ugdymo
turinyje.
132. Ugdymo sričių įgyvendinimas:
132.1. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų
parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant
užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rinkasi dvejiems metams (5–6, 7–8,
I–II klasėms);
132.2. Lietuvių kalba ir literatūra. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį:
132.2.1. siūlo mokiniams rinktis pasirenkamuosius dalykus lietuvių kalbos ir literatūros
įgūdžiams formuoti ir skaitymo gebėjimams gerinti, kalbos vartojimo praktikai ar kt.;
132.2.2. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo
bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas pašalinti mokymosi spragas
(skiria konsultacijų, organizuoja mokymąsi laikinojoje grupėje ir kt.);
132.3. mokiniams, kurie mokėsi pagal pagrindinio ugdymo programą mokykloje, kurioje
įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, ir nori tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo
programą mokykloje lietuvių mokomąja kalba, sudaromos sąlygos pasiekti bendrojoje programoje
numatytus pasiekimus: vienerius mokslo metus jiems skiriama 1 papildoma lietuvių kalbos ir
literatūros pamoka per savaitę; jei klasėje ar keliose klasėse yra 5 tokie mokiniai ar daugiau, jų
grupei mokyti skiriama 2 ar daugiau papildomų pamokų, atsižvelgiant į mokyklos turimas mokymo
lėšas.
132.4. Užsienio kalbos.
132.4.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau
mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos;
132.4.2. antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui
iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją
užsienio kalbą: anglų, prancūzų, rusų, vokiečių;
132.4.3. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojama užsienio kalbų pasiekimų
patikrinimą centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per
duomenų perdavimo sistemą KELTAS);
132.4.4. pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų
mokymosi tęstinumas. Keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik
tokiu atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei
numatyta tos kalbos Bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar
užsienio mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti
mokiniui galimybės toliau mokytis pradėtą kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą
raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti
programų skirtumus:
132.4.4.1. vienerius mokslo metus jam skiriama viena papildoma užsienio kalbos pamoka per
savaitę;

132.4.4.2. susidarius mokinių grupei, kurios dydį numato mokykla, atsižvelgdama į mokymo
lėšas, visai grupei skiriamos dvi papildomos pamokos;
132.4.5. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą
programą, ir gimnazija nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei
numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų)
pageidavimu mokykla įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo
sistemą. Gimnazija sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę
vietoje užsienio kalbos pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos
pamokas kitose klasėse;
132.4.6. jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams)
pritarus, pageidauja tęsti mokytis pradėtą kalbą, o gimnazija neturi tos kalbos mokytojo, mokinys
gali kalbos mokytis neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje ir siekti Pagrindinio ugdymo bendrosiose
programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis). Tokiais atvejais jis
privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti kalbos mokėjimo lygį patvirtinančius
dokumentus. Juos turi pateikti gimnazijai pagal iš anksto priimtą susitarimą, kuriame numatytas
atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo kriterijai.
132.5. Matematika:
132.5.1. mokinių matematikos žinių lygis, remiantis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų
duomenimis, yra nepakankamas, todėl daugiau dėmesio skiriama jam įtvirtinti sprendžiant skaičių ir
skaičiavimų, algebros, geometrijos uždavinius;
132.5.2. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamasi problemų
sprendimu bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, Nacionalinio
egzaminų centro kasmet rengiamomis matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurso
užduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis, visiems mokiniams
keliami aukšti mokymosi lūkesčiai;
132.5.3. būtina nuolat stebėti mokinių matematikos pasiekimus ir, remiantis duomenimis
(pavyzdžiui, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais, kurie leidžia objektyviai
įvertinti kiekvieno mokinio pasiekimus ir sudaryti galimybes stebėti individualią pažangą ir teikti
reikalingą mokymosi pagalbą mokyklose), numatyti pagalbą mokiniams (užduotis ir metodus
spragoms įveikti), kurių mokymosi pasiekimai žemi. Paprastai šių mokinių žemi ir skaitymo
gebėjimai, todėl reikia skirti pakankamai laiko uždavinių tekstų analizei, jų vizualizacijai,
užrašymui matematiniais simboliais;
132.5.4. ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesas labiau individualizuojamas,
diferencijuojamas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikiama įvairesnių, įdomesnių, įvairaus
sunkumo ir sudėtingumo užduočių, naudojamasi nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“
užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais;
132.5.5. tikslingai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis,
skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis matematiniam ugdymui (rengiant ir naudojant
interaktyviąsias užduotis). Ypač naudotis atvirojo kodo dinaminės matematikos programa
„GeoGebra“, apimančia geometriją, algebrą, statistiką.
132.6. Informacinės technologijos:
132.6.1. 7–8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos. 7–8 klasėse pirmą pusmetį pamokas skirti
informacinių technologijų kursui, o antrą pusmetį žmogaus saugai;
132.6.2. integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas, kai pamoką planuoja ir
dalyko mokytoją konsultuoja informacinių technologijų mokytojas ar kai pamokoje gali dirbti du
mokytojai (dalyko ir informacinių technologijų), už mokytojo darbą atlyginama iš pamokų, skirtų
mokinių ugdymo poreikiams tenkinti. Dalyko mokytojui turint pakankamai skaitmeninio
raštingumo kompetencijų, nėra būtina, kad pamokoje dirbtų du mokytojai;
132.6.3. 9–10 ir gimnazijos I–II klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji
dalis ir vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba
tinklalapių kūrimo pradmenų modulių. Gimnazija siūlo rinktis du modulius: kompiuterinės leidybos
pradmenų ir programavimo pradmenų modulius. Modulį renkasi mokinys.

132.7. Gamtamokslinis ugdymas:
132.7.1. siekiant gerinti gamtamokslinį raštingumą, pirmiausia reikėtų tobulinti mokinių
pasiekimus Žemės ir visatos bei gyvųjų sistemų ugdymo turinio srityse;
132.7.2. gimnazija užtikrina, kad:
132.7.2.1. per gamtos mokslų dalykų pamokas būtų mokomasi tiriant. Ypač tai svarbu mokant
fizikos ir biologijos;
132.7.2.2. gamtos mokslų dalykų turinys apimtų mokinių gebėjimus analizuoti ir interpretuoti
gamtamokslinių tyrimų ir duomenų rinkimo procedūras bei sąvokas, taip pat gebėjimų mąstyti ir
diskutuoti gamtos temomis ugdymą;
132.7.2.3. atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ugdymo procesas turi būti labiau
individualizuojamas, diferencijuojamas. Ugdymo procese taikomos įvairesnės, įdomesnės, įvairaus
sunkumo ir sudėtingumo užduotys. Mokymosi medžiaga pritaikoma atsižvelgiant į mokinių turimas
žinias, įgūdžius ir ugdymosi poreikius;
132.7.3. įgyvendinant numatytą gamtos mokslų turinį deramai dėmesio skiriama
gamtamoksliniams tyrimams: stebėjimui, analizavimui, eksperimentavimui, modeliavimui,
įvairioms praktinėms veikloms. Ugdymo procese mokiniai skatinami bendradarbiauti ir (ar) dirbti
komandoje, derinami įvairūs ugdymo metodai ir ugdymo inovacijos. Ugdymo turinyje daugiau
dėmesio skiriama gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui
kasdieniame gyvenime;
132.7.4. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skiriama 30–40 procentų dalykui
skirtų pamokų per mokslo metus. Nesant sąlygų atlikti eksperimentus gimnazijoje, sudaromos
sąlygos juos atlikti tam tinkamose aplinkose;
132.7.5. gimnazijoje mokymosi aplinka gamtamoksliniam ugdymui yra pritaikyta
eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti. Dvi gamtos mokslų pamokos organizuojamos
viena po kitos 7, I, III klasėse, sudarant galimybes atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius darbus
ar projektus;
132.7.6. atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis
priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis
priemonėmis;
132.7.7. gimnazija skatina mokinius dalyvauti įvairiuose gamtamokslinio raštingumo
konkursuose, organizuoja veiklą po pamokų, įtraukiančią mokinius į tyrinėjimus.
132.8. Technologijos:
132.8.1. mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį
(5–8 klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp mitybos, tekstilės,
konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų;
132.8.2. mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją
dalį, technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Šio
kurso programos įgyvendinimas (intensyvinimas, ekskursijos, susitikimai ir kt.) numatytas ugdymo
plane:
Eil.
Renginio pavadinimas
Data
Vieta
Nr.
1.
Medžiagos apie Lietuvos ūkio šakas
2017-2018
Gimnazijos biblioteka,
kaupimas, analizavimas, apibendrinimas.
technologijų kabinetas
Savęs pažinimas, tinkamumas profesijai.
2.
Išvyka į Panevėžio autoservisą
2017-10/2018-10
Panevėžys
3.
Išvyka į metalo dirbtuves
2017-10/2018-10
Paįstrys
4.
Išvyka į Gegužinės girininkiją
2017-10/2018-10
Gegužinės k.
5.
Apibendrinama sukaupta informacija,
2017-11/2018-11
Gimnazijos biblioteka,
pasirenkama viena iš ūkio šakų ir
technologijų kabinetas
atliekamas projektinis darbas
6.
Praktinis darbas
2017-11/2018-06
Gimnazijos biblioteka,
technologijų kabinetas

132.9. Socialinis ugdymas:
132.9.1. per socialinių mokslų pamokas mokymasis grindžiamas tiriamojo pobūdžio
metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis
komunikacinėmis technologijomis;
132.9.2. siekiant gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas
galimybes, dalį istorijos ir geografijos pamokų organizuoti netradicinėse aplinkose (muziejuose,
lankytinose istorinėse vietose, vietos savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų
centruose), naudotis virtualiosiomis mokymosi aplinkomis;
132.9.3. gimnazija, formuodama ugdymo turinį, I–II klasių mokinių projektinio darbo
(tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti skiria apie 20 procentų dalykui
skirtų pamokų laiko per mokslo metus;
132.9.4. laisvės kovų istorijai mokyti skiriama 18 pamokų, integruojant temas į istorijos,
lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas;
132.9.5. gimnazijos formuojamas socialinių dalykų ugdymo turinys:
132.9.5.1. pasirenkamieji dalykai: asmenybės psichologija, krašto istorija, teisės pagrindai;
132.9.5.2. 5 klasėje Lietuvos istorijos epizodai, o 6 klasėje – Europos istorijos epizodai.
Dalyvavimas akcijose fiksuojamas kaip pilietiškumo pamoka;
132.9.6. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojama:
Lietuvos ir pasaulio realijas, kurios turi būti nuolat ir sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su
mokiniais, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: nacionalinio saugumo
samprata ir sistema Lietuvos Respublikoje; rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos
gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos
Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su
korupcija sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas.
132.10. Kūno kultūra. Kūno kultūrai skiriant 2 valandas per savaitę, sudaromos sąlygos
visiems mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas
(tinklinio, teniso, krepšinio, judrieji žaidimai) per neformaliojo vaikų švietimo veiklą gimnazijoje.
Gimnazija tvarko mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą ir veda duomenis į elektroninį dienyną.
Aktyvaus judėjimo pratybos:
Eil.
Nr.
1.

Mokytojo
Vardas, pavardė
Vytautas
Gutauskas

2.

Nijolė Vidžiūtė

3.

Gintautas
Vytautas Čiegis

Užsiėmimo
pavadinimas
Judrieji žaidimai
Judrieji žaidimai
Tinklinis
Jaunojo šokėjo mokyklėlė
Judesio menas
Stalo tenisas

Klasė
1–4
7–8
I–IV
1–5
5–8, I–IV
1–7

Mokinių
skaičius
12
12
12
12
12
12

Valandų
skaičius
3
1
1
2
2
4

132.10.1. kūno kultūrai mokytis sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės iš gretimų
klasių mokinių;
132.10.2. organizuojant kūno kultūros pamokas patalpose, atsižvelgiama į Higienos normos
reikalavimus:
Eil. Nr.
1.
2.
3.

Užsiėmimo pavadinimas
Klasė
Kamuoliuko žongliravimas
1–4
Europos judrioji savaitė: bėgimas ir 5–IV
kamuoliuko žongliravimas
Šokio judesiai
1–IV

Atsakingas
Pradinių klasių mokytojos
Kūno kultūros mokytojas
Choreografijos mokytoja

4.
5.
6.
7.

Nuotaikingi žaidimai
Stalo futbolas
Stalo teniso savaitė
Kėglių turnyras

1–4
5–IV
1–IV
1–IV

Pradinių klasių mokytojos
Kūno kultūros mokytojas
Kūno kultūros mokytojas
Kūno kultūros mokytojas

132.10.3. gimnazija mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir
laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje,
bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą).
132.11. Meninis ugdymas:
132.11.1. meninio ugdymo dalykus sudaro dailės, muzikos ir pasirenkamieji teatro, šokio,
šiuolaikinių menų dalykai;
132.11.2. menų dalykų mokymą galima integruoti į neformaliojo vaikų švietimo programas,
organizuoti ir kitose erdvėse – kultūros įstaigose, netradicinėje aplinkoje, gamtoje ir kt.
132.11.3. organizuojamas kryptingas meninis ugdymą 5–II klasėse.
133. Mokinys mokosi visų ugdymo plano 19.7.4 papunktyje klasei nurodytų dalykų.
IV SKYRIUS
VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS
134. Vidurinio ugdymo programa vykdoma, vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis
programomis, Ugdymo programų aprašu, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos
aprašu, Geros mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais, yra atsižvelgta į Mokymosi
krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašą ir kt.
135. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. Vidurinio ugdymo
programos turinį sudaro:
135.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkami dalykai ir (ar)
moduliai;
135.2. pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. Gimnazija siūlo
mokiniams rinktis pasirenkamuosius dalykus, kurių turinys siejamas su nacionalinio saugumo
temomis, jų mokymosi poreikius tenkinančius pasirenkamuosius dalykus: dizainą, braižybą,
makroekonomiką, krašto istoriją, teisės pagrindus, buitinę chemiją, maisto toksikologiją, užsienio
kalbą (anglų, rusų, vokiečių), kursas orientuotas į A1/A2 mokėjimo lygį
136. Gimnazija nustato mokinio individualaus ugdymo plano struktūrą ir jo keitimo tvarką.
137. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir
atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kokius dalykus ar modulius renkasi
mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo rengimo ir kartu
su mokytojais, padedant ir tėvams (rūpintojams), pasirengia individualų ugdymo planą.
138. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos
mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo nesimokė.
139. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinių pasirinkimus, jų individualius ugdymo planus,
modeliuoja kokybišką vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą. Laikinosios grupės sudaromos iš
mokinių, kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį,
pasirenkamąjį dalyką.
140. Jeigu mokinys pageidauja, gimnazija sudaro sąlygas pagerinti pasirinktų ugdymo sričių
ar atskirų dalykų kompetencijas papildomai rengtis brandos egzaminams.
141. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, gimnazija užtikrina galimybes įgyvendinti savo
individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, pasiūlyti keisti pasirinktus dalykus ar modulius.
142. Vidurinio ugdymo programoje gimnazija siūlo mokiniui:

142.1. jo mokymosi poreikius atliepiančius pasirenkamus dalykus, dalykų modulius. Nesant
mokinio pageidaujamų pasirinkti švietimo ir mokslo ministro patvirtintų pasirenkamųjų dalykų
programų ar dalykų modulių programų, jas parengia gimnazija;
142.2. rinktis dalykus ar modulius, kurių turinys siejamas su šalies saugumu ir krašto gynyba;
142.3. daugiau pamokų, nei numatyta ugdymo plano 19.11.2 papunkčiu, mokytis kitus
pasirinktus dalykus ar modulius.
143. Gimnazija užtikrina, kad minimalus privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų
skaičius mokinio individualiame plane būtų ne mažesnis nei 8, o minimalus pamokų skaičius per
savaitę – 28. Didinant pamokų skaičių per savaitę privalu laikytis Higienos normoje numatyto
pamokų skaičiaus per dieną.
144. Gimnazija, siekdama užtikrinti, kad mokinys, mokydamasis pagal vidurinio ugdymo
programą, tobulintų tolesniam mokymuisi, darbui būtinas kompetencijas, ugdymo procese taiko
inovatyvius, besimokantiesiems patrauklius ir aktualius mokymo(si) būdus, plėtoja savarankišką
mokymąsi, sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei, padeda mokiniams
susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir(ar)
darbinę veiklą, karjerą.
145. Gimnazija, kurioje yra viena gimnazijos III ir viena gimnazijos IV klasė, pagal turimas
mokymo lėšas pasirenka tinkamiausią būdą įgyvendinti dalykų bendrojo ir išplėstinio kursų
programas ir užtikrinti mokymo kokybę. Lietuvių kalbai ir literatūrai, matematikai mokyti(s)
sudaryti atskiras laikinąsias grupes, atsižvelgiant į mokinių pasirinktą bendrojo ar išplėstinio kurso
programą, o užsienio kalbos – į kalbos mokėjimo lygį.
146. Mokiniams, kurie mokosi savarankiškai pavienio mokymosi forma, konsultacijoms
skiriama iki 15 procentų ugdymo plano 19.7.5 papunkčiu nustatyto savaitinių pamokų skaičiaus.
147. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso
organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir per dvejus metus:
VI SKYRIUS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS
ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS
148. Gimnazija, rengdama gimnazijos ir mokinio individualųjį ugdymo planą, sudaro sąlygas
mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą
ir būtiną švietimo pagalbą.
149. Gimnazija mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja
vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu
Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, ir šio skyriaus nuostatomis ir atsižvelgia į:
149.1. formaliojo švietimo programą;
149.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;
149.3. individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, vykdydama švietimo pagalbos
specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos
tarnybų rekomendacijas;
149.4. gimnazijos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir
švietimo pagalbos lėšos).
150. Gimnazija, pritaikydama ugdymo planą mokinio reikmėms ir vadovaudamasi ugdymo
plano 19.7.4, 19.7.5 papunkčiuose nurodytu pagrindinio ar vidurinio ugdymo dalykų programoms
įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi, keičia specialiųjų pratybų ir individualiai
pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių per mokslo metus, atsižvelgdama į mokinio reikmes,

švietimo pagalbos specialistų, vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo
pagalbos tarnybos rekomendacijas;
ANTRASIS SKIRSNIS
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS
151. Individualus ugdymo planas rengiamas:
151.1. atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės
ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, ugdymo programą, ugdymo formą ir mokymo
organizavimo būdą;
151.2. mokiniui, kuris mokosi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
151.3. kai mokiniui pagal pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir
mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios švietimo
pagalbos.
152. Pritaikant klasės ugdymo planą individualioms mokinio ugdymosi reikmėms, galima:
152.1. vėliau pradėti mokyti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos, mokyti tik vienos
užsienio kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir
kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), judesio ir padėties,
bendrųjų mokymosi sutrikimų;
152.2. mokyti tik vienos užsienio kalbos (išimtiniais atvejais – iš viso nemokyti);
152.3. besimokantį pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio ugdymo
programoje prasidedančių dalykų pradėti mokyti metais vėliau, juos sieti su praktiniais mokinio
interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; mokymas gali būti organizuojamas atskiromis veiklomis;
152.5. nemokyti užsienio kalbų turinčiojo kompleksinių negalių ir (ar) kompleksinių
sutrikimų, į kurių sudėtį įeina klausos sutrikimai (išskyrus nežymų klausos sutrikimą). Užsienio
kalbų pamokų laikas gali būti skiriamas lietuvių kalbai mokyti;
152.6. nemokyti muzikos turinčiojo klausos sutrikimą (išskyrus nežymų);
152.7. nemokyti technologijų turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų
(išskyrus lengvus);
152.8. vietoj šiame punkte nurodytų dalykų mokinys gali rinktis kitus individualaus ugdymo
plano dalykus, tenkinančius specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją
pedagoginę pagalbą.
153. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus
ugdymo planas sudaromas vadovaujantis ugdymo plano 19.7.4, 19.7.5 papunkčiais dalykų
programoms įgyvendinti nurodomų savaitinių pamokų skaičiumi:
154. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio
gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.
TREČIASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI
PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
155. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir
pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis ugdymo
plano 42–54 punktų nuostatomis.
156. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir
pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus
su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais
aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si),
kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si)
priemonėmis bus naudojamasi).

157. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą,
mokymosi pasiekimų vertinimo būdų, periodiškumo ir įforminimo nutarta gimnazijos VGK.
Susitarimai priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi
poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinama pagal gimnazijoje
priimta vertinimą (vertinimo įrašai „įskaityta“, „neįskaityta“, aprašai, pažymiai ir kt.).
KETVIRTASIS SKIRSNIS
ŠVIETIMO PAGALBOS (PSICHOLOGINĖS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS,
SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS) TEIKIMAS
158. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo
veiksmingumą.
159. Gimnazija specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi
teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir
mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas.
160. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama:
160.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
160.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias,
keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir
teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo
pagalbos teikimo būdai;
160.3. specialiųjų pratybų forma: individuali, pogrupiams (2–4 mokiniai), grupėms
(5–8 mokiniai);
160.4. kai gimnazijoje nėra reikiamos kvalifikacijos specialiųjų pedagogų, galinčių teikti
ugdymą ir švietimo pagalbą regos, klausos, įvairiapusių raidos (autizmo), elgesio ir (ar) emocijų
sutrikimų turinčiam mokiniui, kuriam rekomenduota papildoma specialioji pedagoginė pagalba, jam
skiriama individualios specialiojo pedagogo konsultacijoms.
161. Specialioji pagalba:
161.1. teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias
mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m.
liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus
aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“;
161.2. teikiama mokytojo padėjėjo;
161.3. teikiama ugdymo proceso metu.
162. Psichologinė pagalba:
162.1. teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 „Dėl
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
162.2. teikiama individualiomis ir grupinėmis konsultacijomis;
162.3. vykdoma tiriamoji, švietėjiška, prevencinė veikla.
163. Socialinė pedagoginė pagalba:
163.1. teikiama vadovaujantis Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d.
įsakymu Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
163.2. teikiama konsultuojant, stebint ir vykdant prevencinę veiklą;
163.3. bendradarbiauja, sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas.
PENKTASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE

164. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku mokymo
proceso organizavimo būdu organizuoja gimnazija pagal vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės
psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų
ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.
165. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti namie
gimnazija skiria pamokų vadovaudamasi ugdymo plano 94–97 punktais ir 19.7.4, 19.7.5
papunkčiais.
166. Mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokyti
namie skiriama ne mažiau kaip 8 valandos per savaitę:
166.1. mokymas namie organizuojamas vadovaujantis ugdymo plano 94–97 punktais, 1 ar
2 pamokos skiriamos specialiosioms pratyboms.
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