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I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2017–2018 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo I pakopos programų 
progimnazijos ugdymo planas (toliau – Progimnazijos ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ir 
pagrindinio ugdymo I pakopos programų, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų jas pritaikius 
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir su šiomis programomis susijusių 
neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą progimnazijoje. 

2. Progimnazijos ugdymo plano tikslas – apibrėžti bendruosius ugdymo programų vykdymo 
reikalavimus ir pateikti nuostatas dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo, 
kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų 
mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.  

3. Progimnazijos ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. pateikti gaires ugdymo turiniui kurti ir jo įgyvendinimą užtikrinančiam progimnazijos 
ugdymo planui parengti; 

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. Progimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 

Progimnazijos ugdymo planas – progimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 
aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, 
įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 
minučių. 

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis 
dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta 
padėti įveikti mokymosi sunkumus, įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams 
asmens gabumams ugdyti. 

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus, plėtojant gebėjimus ir 
galias.  

Kitos progimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

 

II SKYRIUS 
PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

5. Progimnazijos 2017–2018 mokslo metų ugdymo planas (toliau – Progimnazijos ugdymo 
planas) parengtas vadovaujantis: 

 Bendraisiais ugdymo planais (toliau – Bendrieji ugdymo planai), patvirtintais Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.V–446 „Dėl 2017–2018 
ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ ir Nr. 
V-442 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 
bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“. 

 Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, 
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pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programų aprašas).  

 Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (toliau – Bendrosios 
programos), patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 
d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. 

 Geros mokyklos koncepcija (toliau – Geros mokyklos koncepcija), patvirtinta Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros 
mokyklos koncepcijos patvirtinimo“.  

 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“. 

 Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu (toliau – 
Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 
m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-554 „Dėl švietimo ir mokslo 
ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. Isak-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 
ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“. 

 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 Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos 
21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nauja redakcija nuo 2017-09-01). 

 Kitais pradinį ir pagrindinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir mokyklos veiklą 
reglamentuojančiais teisės aktais ir progimnazijos strateginiu planu.  

6. Progimnazija, rengdama Progimnazijos ugdymo planą, rėmėsi švietimo stebėsenos, 
nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis, mokinių 
pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, mokyklos įsivertinimo ir išorės vertinimo 
duomenimis. 

7. Progimnazijos ugdymo planą kūrė direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V-131 
„Dėl darbo grupės sudarymo mokyklos ugdymo plano projektui 2017-2018 mokslo metams rengti“ 
sudaryta darbo grupė, į kurią bendradarbiavimo pagrindais įtraukti mokytojų, mokyklos 
administracijos, mokyklos vaiko gerovės komisijos ir tėvų (globėjų) atstovai.  

8. Direktorius progimnazijos ugdymo planą tvirtina iki ugdymo proceso pradžios. Projektas 
suderintas su mokyklos taryba (2017-06-21, protokolas Nr. 3), Panevėžio Švietimo ir jaunimo 
reikalų skyriumi. 

9. Parengtas vienas bendras pradinio ir pagrindinio ugdymo I pakopos ugdymo programų 
įgyvendinimo progimnazijos ugdymo planas.  

10. Mokykla parengė vienerių metų Progimnazijos ugdymo planą, kuriame, vadovaujantis 
bendrais susitarimais, pateikiami konkretūs ugdymo proceso organizavimo sprendimai pradinio ir 
pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti. 

11. Ugdymo programoms įgyvendinti progimnazijos ugdymo plane įteisinti mokyklos 
bendruomenės susitarimai dėl:  

11.1. prioritetinių ugdymo tikslų ir uždavinių 2017–2018 m. m.;  

11.2. pradinio ir pagrindinio ugdymo proceso organizavimo; 

11.3. pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiaus per 
metus ir per savaitę konkrečiai klasei paskirstymo;  
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11.4. mokymo(si) organizavimo formų; 

11.5. ugdymo turinio planavimo laikotarpių, struktūros, ugdymo turinio įgyvendinimo 
stebėsenos planuojant, vertinant ir reflektuojant ugdymo procesą; 

11.6. edukacinių erdvių kūrimo, panaudojimo ir pritaikymo, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi 
poreikius, keliamus ugdymo tikslus; 

11.7. progimnazijos bendradarbiavimo su įstaigomis, įmonėmis ar asociacijomis 

11.8. mokinio gerovės užtikrinimo ir sveikatos ugdymo progimnazijoje; 

11.9. ugdymo turinio integravimo nuostatų:  

11.10. ugdymo diferencijavimo; 

11.11. mokinių ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo metodikos ir tvarkos;  

11.12. mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo; 

11.13. ugdymo valandų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, panaudojimo;  

11.14. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: pasiekimų patikrinamųjų darbų 
organizavimo būdų (kontrolinių, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo testų, savarankiškų 
darbų ir kt.) ir laikotarpių, didžiausio patikrinamųjų darbų skaičiaus per savaitę, namų darbų 
skyrimo;  

11.15. klasių dalijimo į grupes, mažiausio mokinių skaičiaus jose nustatymo, laikinųjų grupių 
sudarymo;  

11.16. vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių pasirinkimo, naudojimosi jomis principų ir 
tvarkos;  

11.17. mokinių mokymo namie;  

11.18. prevencinių ir kitų ugdymo programų pasirinkimo ir jų įgyvendinimo;  

11.19. pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo;  

11.20. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo 
programą; 

11.21. neformaliojo vaikų švietimo programų pasirinkimo ir jų įgyvendinimo, skiriamų 
ugdymo valandų, mokinių skaičiaus grupėse;  

11.22. bendrųjų programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 
dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių;  

11.23. švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo; mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų 
programų patenkinamo lygio pasiekimų (toliau – žemi pasiekimai) nustatymo būdų, numatomų 
mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pasiekimams gerinti;  

11.24. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo; 

11.25. ugdymo organizavimo asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės 
organizacijos pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą; 

11.26. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir formų; 

11.27. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų mokykloje;  

11.28. skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo per visų 
dalykų pamokas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį; 
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III SKYRIUS 
UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 
12. Ugdymo organizavimas 1–4 ir 5–8 progimnazijos klasėse 2017–2018 mokslo metais. 

Klasės 1–4 5–8 

Mokslo metų pradžia / 
Ugdymo proceso pradžia  

2017-09-01 

Pusmečių trukmė:   
                           1-asis  
                           2-asis  

 
2017-09-01 – 2018-01-26 
2018-01-29 – 2018-05-30 

 
2017-09-01 – 2018-01-26 
2018-01-29 – 2018-06-14 

Rudens atostogos 2017-10-30 – 2017-11-03 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017-12-27 – 2018-01-03 

Žiemos atostogos 2018-02-19 – 2018-02-23 

Pavasario (Velykų) atostogos 2018-04-03 – 2018-04-06 

Ugdymo proceso pabaiga 2018-05-30 2018-06-14 
Ugdymo proceso trukmė 
savaitėmis  

34 36 

Ugdymo proceso trukmė 
dienomis 

170 181 

Vasaros atostogos   2018-05-31 – 2018-08-31 2018-06-15 – 2018-08-31 

13. Vasaros atostogų pradžią nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir 
savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų skyriumi.  

14. Progimnazija priėmė sprendimą dėl 10 papildomo ugdymo dienų organizavimo 2017–2018 
mokslo metais:  

14.1. 1–4 klasėse 10 dienų (50 val.) skiriama integruotai meninei, sportinei, etnokultūrinei, 
kultūrinei ir pažintinei veiklai mokykloje ir kitose mokymosi aplinkose:  

14.2. 4 ugdymo dienas (24 val.) 5–8 klasėse vyksta mokomųjų dalykų pamokos (birželio 1–6 
d.);  

14.3. 5–8 klasėse – 6 ugdymo dienos (36 val.) skiriamos integruotai meninei, sportinei, 
etnokultūrinei, kultūrinei ir pažintinei veiklai mokykloje ir kitose mokymosi aplinkose (birželio 7–
14 d.); 

14.4. pagal miesto savivaldybės švietimo ir jaunimo skyriaus sprendimą (dėl ugdymo dienų 
organizavimo) mokykla dalyvauja 2017-09-09 (šeštadienį) miesto šventinėje eisenoje (ir kitose 
programose), todėl 1 diena trumpėja ugdymo dienų skaičius mokslo metų pabaigoje.  

15. Progimnazija dirba 5 dienas per savaitę. 

16. Pamokų ir pertraukų laikas:  

Pamoka 
Pamokos trukmė (min.) 

2–8 kl. 
Pertraukos 

trukmė (min.) 
Pamokos trukmė (min.)  

1 kl. 
Pertraukos 

trukmė (min.) 
1.  8.05 –  8.50 10 8.15 - 8.50 10 

2. 9.00 –  9.45 10 9.00 - 9.35 20 

3.  9.55 – 10.40 20 9.55 - 10.30 25 

4. 11.00 – 11.45 20 10.55 - 11.30 25 

5. 12.05 – 12.50 15 11.55 - 12.30 10 

6. 13.05 – 13.50 10 12.40 - 13.15  
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17. Mokiniai į mokyklą gali nevykti: 

17.1. paskelbus ekstremaliąją padėtį, kuri susidaro 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; 

17.2. nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų 
išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose ar esant kitoms 
aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei;  

17.3. 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 elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į 
ugdymo dienų skaičių; 

17.4. progimnazijos vadovas priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie 
priimtus sprendimus informuoja progimnazijos tarybą, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią 
instituciją.  

17.5. mokiniams neatvykus į pamokas dėl 13.1, 13.2. ir 13.3 punktuose išvardintų priežasčių 
dalykų elektroniniame dienyne žymimos datos ir įrašoma „Pamokos nevyko dėl…” 

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 
 

18. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudaro sąlygas 
mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam 
grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir 
savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. 

19. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės 
užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos vaiko gerovės komisija, vadovaudamasi Mokyklos vaiko 
gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl 
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“. 

20. Psichologinę ir socialinę švietimo pagalbą progimnazijoje teikia psichologas, socialinis 
pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas. 

21. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos norma 
HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai.  

22. Į mokyklos 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), per visų dalykų pamokas, visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistės organizuojamas sveikatos saugojimo ir stiprinimo, sveikos gyvensenos 
įgūdžių ugdymo ir projekto „Sveikatiada“ veiklas, sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo „Sveika 
mokykla“ rekomenduojamas veiklas, prevencines akcijas. 

23. Mokiniams sudarytos galimybės kasdien turėti fiziškai aktyvią 20 minučių pertrauką tarp 
3-ios ir 4-tos pamokų.  

24. Mokinių saugumą pertraukų metu užtikrina progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse 
reglamentuotas mokytojų budėjimas mokyklos erdvėse (koridoriuose, valgykloje). 

25. Mokinių sveikata ir jos stiprinimu, higienos reikalavimų laikymusi mokykloje rūpinasi 
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vadovaudamasi visuomenės sveikatos priežiūros 

7. 14.00 – 14.45 10   

8. 14.55 – 15.40    
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organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/Isak–2680 „Dėl sveikatos priežiūros 
mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 
TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS. LAIKOTARPIAI, STRUKTŪRA 
 

26. Ugdymo turinio planavimo laikotarpiai ir struktūra: 

26.1. mokykla, pritaikydama ir įgyvendindama ugdymo turinį, vadovaujasi atnaujintomis 
Bendrosiomis programomis, kitais norminiais teisės aktais, mokyklos strateginiu planu, atsižvelgia į 
mokyklos bendruomenės poreikius bei turimus išteklius; 

26.2. mokykla kelia tikslus, organizuoja procesą, kuria aplinką. Mokytojas kuria, konkretina, 
pritaiko, integruoja, diferencijuoja ugdymo turinį rengdamas mokomojo dalyko ilgalaikius planus, 
remdamasis dalyko programai skirtų pamokų ir mokymosi savaičių skaičiumi; 

26.3. planuodamas ugdymo turinį mokytojas orientuojasi į bendrųjų ir esminių dalykinių 
kompetencijų ugdymą, numato laukiamus pasiekimus; 

26.4. mokytojai rengia: 

1–4 klasių - dalyko ilgalaikį (metams) ir trumpalaikį (savaitinį) planą, 

5–8 ir 10 klasių - dalyko ilgalaikį planą (metams).  

27. Ilgalaikiuose planuose pagal mokyklos direktoriaus 2012-08-30 įsakymu Nr. 1 patvirtintą 
„Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašą“ reglamentuotos tokios dalys: 

27.1. 1–4 klasių mokytojų: Situacijos analizė (pedagoginė klasės charakteristika), bendrieji 
ugdymo uždaviniai, darbo sėkmės kriterijai, mokymo(si) priemonės ir kiti ištekliai, mokinių 
pasiekimai ir ugdymo gairės (pagal BP), vertinimas, integracija, pastabos; 

27.2. 5–8 ir 10 klasių mokytojų: Tikslas ir uždaviniai, mokymo ir mokymosi priemonės, 
skyriaus/ciklo tema, valandų skaičius, gebėjimai (pagal BP), vertinimas, integracija, pastabos 
(refleksija). 

28. Pradinių klasių trumpalaikiai (savaitiniai) ugdymo planai rašomi elektroniniame dienyne 
savaitę į priekį. Savaitiniuose planuose e. dienyne planuojama ir klasės auklėtojo veikla. Dienos 
ugdymo turinį mokytojas planuoja pats. 

29. Planų aptarimas ir derinimas: 

29.1. ilgalaikiai dalykų planai ir dalykų modulių programos aptariami metodinėse grupėse iki 
rugsėjo 1 dienos. Juos pagal kuruojamas metodines grupes tvirtina direktorius ir direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui iki rugsėjo 5 dienos; 

29.2. neformaliojo švietimo veiklos programas mokytojai ir būrelių vadovai parengia iki 
rugsėjo 1 dienos. Programos iki rugsėjo 7 d. suderinamos su direktoriaus pavaduotoju ir teikiamos 
tvirtinti direktoriui; 

29.3. individualizuotoms, pritaikytoms programoms pritariama Vaiko gerovės komisijoje ir 
suderinama su direktoriaus pavaduotoju ugdymui iki rugsėjo 15 d. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 
PAŽINTINĖS IR KULTŪRINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 
30. Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, pažintinė, 

kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė 
ugdymo proceso veiklos dalis: 

30.1. pažintinė ir kultūrinė veikla siejama su mokyklos ugdymo tikslais, mokinių mokymosi 
poreikiais ir organizuojama mokykloje ir už jos ribų: šalies muziejuose, teatruose, bibliotekose, 
kultūros centruose ir kitose įstaigose; 
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30.2. pažintinė ir kultūrinė veikla formalųjį ugdymą papildo neformaliosiomis praktinėmis 
veiklomis ir mokiniams sudaro galimybes gilinti savo žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir 
ugdytis vertybines nuostatas; 

30.3. pažintinę ir kultūrinę veiklą organizuoja kiekvieno mokomojo dalyko mokytojas, 
skirdamas per pusmetį ne mažiau kaip 1 pamoką; 

30.4. elektroninis dienynas pildomas pagal tos dienos tvarkaraštį. Mokytojai dalyko puslapyje 
įrašo vykusios veiklos pavadinimą (pvz.: Pažintinė-kultūrinė veikla: „Muzikos pamoka muzikos 
mokykloje“ ir kt.). 

30.5. 12 ugdymo dienų 1–4 klasėse (60 val.) ir 11 ugdymo dienų 5–8 klasėse – (65 val.) 
skiriamos pažintinei ir kultūrinei veiklai mokykloje ir kitose mokymosi aplinkose: 

30.6. pažintinės ir kultūrinės veiklos planas: 

Data Veiklos pobūdis Organizuoja 
Klasės 

1–4 5–8 

2017-09-01 Mokslo ir žinių diena 
Mokyklos vadovai, klasių 
auklėtojai 

x x 

2017-09-08 Miesto gimtadienio diena 
Mokyklos vadovai, klasių 
auklėtojai, neformaliojo švietimo 
būrelių vadovai, dalykų mokytojai 

x x 

2017-09-09 
Miesto gimtadienio šventė. 
Paradas 

Mokyklos vadovai, klasių 
auklėtojai  

x x 

2017-10 Krašto (šalies) pažinimo diena 1–4 klasių auklėtojai x  

2017-12-22 Kalėdiniai renginiai  
Neformaliojo švietimo būrelių 
vadovai, klasių auklėtojai 

x x 

2018-02 
Ugdymui karjerai diena 
„Profesijų pasaulis“ 

1–4 klasių auklėtojai x  

2018-03-02 Kaziuko mugė (kermošius)  
Neformaliojo švietimo būrelių 
vadovai, klasių auklėtojai 

x  

2018-03-20 
Gamtamokslinės veiklos diena, 
skirta Žemės dienai 

Gamtos mokslų mokytojai x x 

2018-04 
Etninės kultūros diena 
(edukacinės programos 
muziejuje) 

1–4 klasių auklėtojai x  

2018-05-28 Krašto (šalies) pažinimo diena 1–4 klasių auklėtojai x  

2018-05-29 Menų diena 1–4 klasių auklėtojai x  

2018-05-30 Mokslo metų baigimo šventė 
Mokyklos administracija, 1–4 
klasių auklėtojai 

x  

2018-06-07 Laisvės kovoms skirta diena  
Lietuvių k., istorijos, geografijos 
mokytojai 

 x 

2018-06-08 Krašto (šalies) pažinimo diena  Klasių auklėtojai  x 

2018-06-11 Sporto šventė  
Kūno kultūros mokytojas, klasių 
auklėtojai 

 x 

2018-06-12 
Ugdymo karjerai diena „Šok į 
tėvų klumpes“ 

Klasių auklėtojai, ugdymo 
karjerai koordinatorius  

 x 

2018-06-13 Menų ir etnokultūros diena  Meninio ugdymo mokytojai  x 

2018-06-14 Mokslo metų baigimo šventė 
Mokyklos vadovai, klasių 
auklėtojai 

 x 

   
12 11 
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PENKTASIS SKIRSNIS 
SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS PROGIMNAZIJOJE 

 
31. Socialinė-pilietinė veikla 5–8 klasių mokiniams yra privaloma, siejama su pilietiškumo 

ugdymu, progimnazijos tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos 
programomis ir pan.:  

31.1. per mokslo metus socialinei-pilietinei veiklai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų 
(pamokų); 

31.2. socialinę-pilietinę veiklą progimnazijoje organizuoja klasių auklėtojai, socialinė 
pedagogė, neformaliojo švietimo bei dalykų mokytojai. Mokiniai socialinę-pilietinę veiklą taip pat 
gali atlikti savarankiškai arba grupelėmis, bendradarbiaudami su asociacijomis, savivaldos 
institucijomis ir kt.; 

31.3. mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys, pildydami socialinės 
veiklos lapus; 

31.4. klasių auklėtojai mokinių socialinės-pilietinės veiklos apskaitos duomenis fiksuoja e. 
dienyne pusmečio pabaigoje;  

31.5. progimnazijos siūlomos socialinės-pilietinės veiklos kryptys: 

Kryptis Veikla 
Darbinė veikla 1. Kabinetų, kitų mokyklos patalpų, inventoriaus tvarkymas.  

2. Dekoracijų ruošimas, aktų salės, kabinetų, koridorių meninis apipavidalinimas.  
Ekologinė veikla 1. Gamtosauginė veikla (mokyklos teritorijos, gėlių ir želdinių priežiūra, 

dalyvavimas įvairiose gamtosauginėse akcijose, renginiuose, veiklose, jų 
organizavimas)  

2. Dalyvavimas talkose, akcijose (kapinių, parkų, Žagienio pakrančių tvarkymas). 
Projektinė veikla 1. Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio 

orientavimo projektuose, renginiuose, minėjimuose.  
2. Dalyvavimas klasės ir mokyklos savivaldos darbe ( seniūnai, pavaduotojai, 

gamtosauginio komiteto, mokinių parlamento nariai. 
3. Renginių organizavimas ir jų vedimas, parodų rengimas. 

Socialinė veikla 1. Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių problemų. 
2. Gerumo akcijos, savanoriavimas. 
3. Sienlaikraščio leidyba. 

Kita veikla 1. Pagalba klasės auklėtojui, kitiems mokytojams, tvarkant dokumentus, atliekant 
raštvedybos darbus (įvairūs maketavimo, teksto rinkimo darbai). 

2. Pagalba mokyklos bibliotekoje. 
3. Atstovavimas mokyklai visuomeninėje veikloje (dalyvavimas olimpiadose, 

miesto kultūriniuose, sporto renginiuose). 
4. Dalyvavimas koncertinėse ir kitose programose.  

 
ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 
 

32. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama nuosekli mokinių mokymosi 
krūvio stebėsena, skatinamas mokytojų bendradarbiavimas dėl ugdymo turinio integravimo. 
Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. Penktadieniais organizuojama 
mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis.  

33. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas pamoka ir kitomis mokymosi organizavimo 
formomis (pvz., integruotos veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.).  

34. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą, ugdomoji veikla (derinant 
formaliojo ir neformaliojo švietimo programų turinį) per dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 
ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas. Į šį laiką neįskaičiuojamas pailgintos dienos grupės 
veiklai organizuoti skirtas laikas.  
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35. Pagal pagrindinio ugdymo programą besimokantiems mokiniams negali būti daugiau kaip 
7 pamokos per dieną. Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į 
mokinio mokymosi krūvį. Pamokų tvarkaraštyje negali būti daugiau kaip vienos pamokos trukmės 
laiko tarpas per savaitę.  

36. Mokykla užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 
kontrolinis darbas. Kontroliniai darbai planuojami mėnesiui ir kiekvieno mėnesio pirmą dieną 
skelbiami mokiniams skelbimų lentoje bei ne vėliau kaip prieš savaitę įrašomi elektroninio dienyno 
atsiskaitomųjų darbų tvarkaraštyje. Kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų, 
nerekomenduojami po šventinių dienų. 

37. Mokykla užtikrina, kad namų darbai: 

37.1. atitiktų mokinio galias, būtų diferencijuojami pagal mokinių gebėjimus; 

37.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam 
mokymuisi; 

37.3. nebūtų užduodami atostogoms; 

37.4. nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

38. Namų darbų skyrimą atskiros klasės mokiniams joje dirbantys mokytojai derina 
tarpusavyje pagal sudarytą namų darbų krūvio paskirstymo savaitei planą, patvirtintą mokyklos 
metodinėje taryboje 2008-08-29:  

Dalykai 1–2 kl. 3–4 kl. 5–6 kl. 7–8 kl. 

Dorinis ugdymas (etika, tikyba)  – – – – 

Lietuvių kalba 10 min. 30 min. 20 min. 20 min. 

Užsienio kalba (I-oji) – – 10 min. 10 min. 

Užsienio kalba (II-oji) – – 10 min. 10 min. 

Matematika 10 min. 20 min. 25 min. 20 min. 

Pasaulio pažinimas / Gamta ir žmogus 10 min. 10 min. 5 min. – 

Biologija – – – 10 min. 

Fizika – – – 15 min. 

Chemija – – – 15 min. 

Informacinės technologijos – – – – 

Istorija – – 10 min. 10 min. 

Geografija – – 10 min. 10 min 

Dailė – – – – 

Muzika – – – – 

Technologijos – – – – 

Žmogaus sauga – – – – 

 Iki 30 min.  Ne daugiau 
1 val. 

Ne daugiau 
1,5 val 

Ne daugiau 
2 val. 

39. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali tinkamai atlikti 
namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, sudaromos sąlygos 
juos atlikti mokykloje (bibliotekoje, skaitykloje) arba jie nukreipiami į dienos centrus. Pradinių 
klasių mokiniai namų darbus gali atlikti pailgintos darbo dienos grupėje. 

40. Penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 
pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius.  

41. Mokinys mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas:  

41.1. nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei mokosi 
neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas 
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų 
švietimo programas. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, 
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mokytojui susipažinus su neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šios programos turi derėti su 
bendrųjų programų turiniu; 

41.2. nuo pamokų tų dalykų, kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per 
einamuosius mokslo metus nugalėtojas; 

41.3. nuo muzikos, dailės ar kūno kultūros pamokų atleistas mokinys tuo metu gali užsiimti 
kita veikla arba mokytis individualiai. Mokykla atsako už mokinio saugumą. Kai šios pamokos 
pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, už mokinių saugumą atsako tėvai (globėjai, 
rūpintojai). Apie tai mokykla informuoja tėvus. 

41.4. atleisto nuo to dalyko pamokų mokinio pasiekimus vertina dalyko mokytojas, gavęs 
vertinimo informaciją iš formalųjį švietimą papildančios programos vykdytojo. 

 
SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 
 

42. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis 
ir dera su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi 
Ugdymo programų aprašu, 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. Mokykla, vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 44 punkte nurodytais teisės aktais ir 
mokyklos susitarimais, yra parengusi Mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą, 
patvirtintą mokyklos direktoriaus 2017-08-24 įsakymu Nr. 137. Jis skelbiamas mokyklos 
internetinėje svetainėje, e. dienyne. 

44. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi 
stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir 
kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti. Vertinimo 
metodus mokytojai derina tarpusavyje, rugsėjo mėn. aptaria su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, 
rūpintojais).  

45. Mokytojai numato mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, priimtais susitarimais dėl 
ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, atsižvelgdami į klasės mokinių mokymosi 
rezultatus, ugdymosi poreikius ir galimybes: 

45.1. numatydamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, klasės mokytojas susipažįsta su 
priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir švietimo pagalbos specialisto, jeigu buvo teikta pagalba, 
parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir individualią pažangą ir užtikrina ugdymosi 
tęstinumą;  

45.2. numatydami mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, 
pažangos ir pasiekimų vertinimą mokytojai, švietimo pagalbos specialistai susipažįsta su kiekvieno 
mokinio pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu ir užtikrina 
ugdymosi tęstinumą.  

46. Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

46.1. vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis ugdomasis, 
diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas.  

46.2. formuojamasis ugdomasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant 
mokiniui informaciją žodžiu arba raštu (parašant komentarą) apie jo mokymosi pasiekimus ar 
nesėkmes ir ką reikėtų padaryti, kad rezultatas būtų geresnis. Komentarai rašomi prie mokinio 
darbo; 

46.3. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto su mokiniais aptartus vertinimo kriterijus 
paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant 
diagnozuoti esamą situaciją, nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio 
mokymosi galimybes:  
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46.3.1. atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs 
diagnostinio vertinimo metodai: praktinės-kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, 
testai;  

46.3.2. diagnostiniam vertinimui mokytojas gali naudoti pratybų ir testų sąsiuviniuose 
pateiktus lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo testus arba sudaryti juos pats, 
numatydamas galimus surinkti taškus priklausomai nuo užduoties sudėtingumo; 

46.3.3. kontroliniai darbai ir testai vertinami nurodant surinktų taškų skaičių X/Y, kur X – 
mokinio surinkti taškai, o Y – galimų surinkti taškų skaičius.  

46.3.4. kūrybiniai ir projektiniai darbai vertinami komentarais; 

46.3.5. mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau nei vienas diagnostinis ar 
kontrolinis darbas. Mokytojas kontrolinio darbo rezultatus pristato ne vėliau kaip po 5 darbo dienų;  

46.3.6. ugdymo procese pradinių klasių mokinių pažanga per mėnesį fiksuojama e. dienyne 
(priimta pradinių klasių metodinės grupės susirinkime 2014-02-12 d. protokolo Nr.5): 

Dalykas 

dažnis 

Lietuvių 
kalba 

Mate-
matika 

Pasaulio 
pažini-
mas 

Anglų 
kalba 

Muzika Dailė ir 
techno-
logijos 

Kūno 
kultūra 

Šokis Tikyba/ 
Etika 

Ne 
mažiau 

kaip 4 
kartus 

kaip 3 
kartus 

kaip 1 
kartą 

kaip 1 
kartą 

kaip 1 
kartą 

kaip 1 
kartą 

kaip 1 
kartą 

kaip 1 
kartą 

kaip 1 
kartą 

46.3.7. 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.);  

46.3.8. mokytojas vertinimo informaciją kaupia vertinimo aplankuose;  

46.4. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas kiekvieno pusmečio ir mokslo 
metų pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio padarytą pažangą, 
orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius, ir įrašomi:  

46.4.1. pradinio ugdymo elektroniniame dienyne:  

46.4.1.1. pasibaigus I ir II pusmečiams, mokslo metams e. dienyno skyriuje „Pusmečiai / 
Metinis” įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinių pasiekimų lygis: patenkinamas – „pt“, 
pagrindinis – „pg“, aukštesnysis – „a“. Mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio, 
įrašomas nepatenkinamas pasiekimų lygis – „npt“. 

46.4.1.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje e. dienyno skiltyje, nurodoma 
padaryta arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“;  

46.4.1.3. mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą, II pusmečio mokymosi 
pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu.  

Jei pasibaigus ugdymo procesui skiriamas papildomas darbas (užduotys pasiekti ne žemesnį 
kaip patenkinamą mokymosi pasiekimų lygį), tai papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu. 

46.4.2. baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 
pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. Aprašo kopija perduodama mokyklai, kurioje mokinys 
mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

46.4.3. apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 
programą, pasiekimų ir pažangos vertinimą rašoma šio plano V skyriuje. 

47. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, pažangos ir pasiekimų 
vertinimas: 

47.1. pradėjusiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 5-ųjų klasių ir naujai 
atvykusiems mokiniams skiriamas 1 mėnesio trukmės adaptacinis laikotarpis (nevertinami 
pažymiais, kontroliniai darbai gali būti vykdomi tik diagnostiniais tikslais);  

47.2. ugdymo procese pasiekimams ir pažangai vertinti taikomas formuojamasis (žodžiu ir 
raštu), diagnostinis bei apibendrinamasis vertinimas; 

47.3. ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis vertinimas – formuojamasis vertinimas, t. 
y., mokytojas stebi mokinių mokymąsi, pastangas, daromą pažangą, laiku suteikia pagalbą, siekiant 
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pagerinti mokinio pasiekimus (padeda suprasti, kas jau išmokta, ko dar reikia mokytis, kaip įveikti 
sunkumus):  

47.3.1. mokytojai stebi individualią mokinio pažangą ir siekia, kad mokinys įgytų optimalų 
kompetencijų lygį, atitinkantį jam keliamus tikslus ir jo individualias galias, siekius bei patirtį; 

47.3.2. mokytojai stebi, ar mokinys nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir sudėtingesnių 
dalykų, įgyja naujų gebėjimų, tvirtesnių vertybinių nuostatų, ir ieško būdų, kaip skatinti mokinio 
savistabą, atkaklumą, savo veiklos / mokymosi į(si)vertinimą ir tobulinimą;  

47.3.3. individualios mokinio pažangos vertinime dalyvauja pats mokinys, jo tėvai (globėjai, 
rūpintojai), ugdantys mokytojai ir kiti švietimo specialistai. Atsižvelgiant į vertinimo informaciją, 
koreguojamas mokinio mokymasis: 

47.3.3.1. mokinių individualios pažangos aptarimas: 

47.3.3.1.1. mokinys savo asmeninę (individualią) pažangą stebi ir seka e. dienyne, pildo 
asmeninės pažangos stebėjimo lapą; 

47.3.3.1.2. klasės auklėtojas, susipažinęs su visų mokinių asmeninės pažangos duomenimis, 
mokslo metu pabaigoje organizuoja asmeninės pažangos aptarimą, numato būdus mokinių 
ugdymo(si) pasiekimams gerinti. Prireikus individualių pokalbių metu kartu su mokinio tėvais 
(globėjais, rūpintojais) ir mokiniu aptaria mokymosi pasiekimus, individualią pažangą;  

47.4. diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir pažanga, kad būtų galima 
tikslingai planuoti tolesnį mokymąsi, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti;  

47.4.1. mokinio pasiekimų diagnostinis vertinimas mokykloje atliekamas reguliariai, pagal 
mokymo(si) logiką, aiškius vertinimo kriterijus, mokyklos susitarimus; 

47.4.2. rekomenduojama pasiekimus vertinti tokiu dažnumu per pusmetį:  

47.4.2.1. jei dalykui mokyti skirta 1 pamoka per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 3 
pažymiais;  

47.4.2.2. jei dalykui mokyti skirta 2 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 4 
pažymiais;  

47.4.2.3. jei dalykui mokyti skirta 3 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 5 
pažymiais; 

47.4.2.4. jei dalykui mokyti skirtos 4–5 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 7 
pažymiais. 

47.4.3. mokinio pasiekimų diagnostiniam vertinimui naudojama 10 balų vertinimo sistema, 
orientuojantis į pasiekimų lygius, apibrėžtus pagrindinio ugdymo bendrosiose programose:  

Pasiekimų lygis Balai Trumpas apibūdinimas 
aukštesnysis 10 (dešimt) puikiai 
 9 (devyni) labai gerai 
pagrindinis 8 (aštuoni)  gerai 
 7 (septyni)  pakankamai gerai 
 6 (šeši)  vidutiniškai 
patenkinamas 5 (penki)  patenkinamai 
 4 (keturi)  pakankamai patenkinamai 
nepatenkinamas 3 (trys)  nepatenkinamai 
 2 (du)  blogai 
 1 (vienas)  labai blogai 

47.4.4. dorinio ugdymo (etikos ir tikybos), žmogaus saugos, specialiosios medicininės grupės 
mokinių kūno kultūros pasiekimai, socialinė-pilietinė veikla pažymiais nevertinami. Rašoma 
„įskaityta“, „neįskaityta“; 

47.4.5. gauta informacija remiamasi analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant 
mokymo ir mokymosi tikslus;  

47.4.6. mokytojai laikosi vieningų vertinimo būdų ir formų;  

47.5. Kontrolinių darbų organizavimo tvarka ir vertinimas:  
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47.5.1. apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš 2 savaites žodžiu ir 
raštu (elektroninio dienyno skyriuje Kontroliniai darbai). Su mokiniais aptariama kontrolinio darbo 
tema, struktūra, vertinimo kriterijai.  

47.5.2. mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas.  

47.5.3. kiekvienas mokinys privalo atsiskaityti visus kontrolinius darbus;  

47.5.3.1. mokinys, nerašęs kontrolinio darbo dėl pateisinamos priežasties (pateikė gydytojų 
pažymą), privalo atsiskaityti per dvi savaites po atvykimo į progimnaziją dienos sutartu, patogiu 
mokytojui ir mokiniui, laiku. Mokinio pageidavimu mokytojas teikia konsultacijas. Įvertinimas 
fiksuojamas atsiskaitymo dieną;  

47.5.3.2. mokinys, nerašęs kontrolinio darbo be pateisinamos priežasties, privalo atsiskaityti 
per vieną savaitę nuo kontrolinio darbo rašymo dienos (mokytojo nurodytu laiku). Kontroliniam 
darbui mokinys pasiruošia savarankiškai. Jei mokinys neatvyksta atsiskaityti, elektroniniame 
dienyne įrašomas 1 („labai blogai“). Įvertinimas fiksuojamas atsiskaitymo dieną;  

47.6. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo pasiekimų rezultatai įskaičiuojami į 
ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.  

47.7. Apibendrinamasis vertinimas: 

47.7.1. mokinio mokymosi pasiekimai ugdymo laikotarpio pabaigoje apibendrinami ir 
vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą: 

47.7.1.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), „padarė 
pažangą“ („pp“), 4–10 balų įvertinimas; 

47.7.1.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „neįskaityta“ („neįsk“), „nepadarė pažangos“ 
(„np“), 1–3 balų įvertinimas.“ 

47.7.2. mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, pusmečio dalyko 
įvertinimas fiksuojamas iš visų per atitinkamą laikotarpį gautų pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį 
vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę. Visi e. dienyne įrašyti pažymiai yra lygiaverčiai.  

47.7.3. vienerių mokslo metų pasiekimų rezultatas, mokantis pagal dalyko programą (toliau – 
dalyko metinis įvertinimas), fiksuojamas iš I ir II pusmečių pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį 
vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei I pusmečio pažymys – 7, II pusmečio – 6, tai dalyko 
metinis įvertinimas – 7). 

47.7.3.1. jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pvz., pusmetį) neatliko visų vertinimo 
užduočių (pvz., kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, 
numatytų pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko pusmečio ar kito ugdymo 
laikotarpio pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; jei 
mokinys neatliko visų vertinimo užduočių dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pvz., 
ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“. 

47.7.3.2.dorinio ugdymo, žmogaus saugos, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės 
mokinių pasiekimų ir privalomos socialinės-pilietinės veiklos metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu 
„įsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „įsk“ ir „įsk“ arba „įsk“ ir „neįsk“ arba „neįsk“ ir „įsk“. 
Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „neįsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk“. 

47.7.3.3. jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo 
įvertinimas laikomas metiniu. 

47.7.4. informacija apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinių tėvams 
(globėjams) pateikiama raštu (elektroniniame dienyne, elektroniniu paštu) ir žodžiu (tėvų 
susirinkimuose, telefonu, individualių pokalbių metu), vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais. Mokinių tėvams, neturintiems prieigos prie 
interneto, mokymosi ir lankomumo suvestinė atspausdinama kartą per mėnesį.  
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AŠTUNTASIS SKIRSNIS 
MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

ĮGYVENDINANT PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS  
 

48. Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys 
mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus mokytojai informuoja mokyklos 
švietimo pagalbos specialistus, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kartu sprendžiamos žemų 
mokymosi pasiekimų problemos. 

49. Mokykla, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

49.1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus pasiekimus 
turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi; 

49.2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus; 

49.3. ugdo atkaklumą mokantis; 

49.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus mokyklos bendruomenėje; 

49.5. 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; 

49.6. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) vaiko gerovės komisija 
sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; 

49.7. tobulina mokyklos 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 mokyklos indėlio į mokinių pažangą; 

49.8. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai 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; 

49.9. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą. 

50. Mokykla mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Ypač 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 mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos 
poreikio atvejais. 

51. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo 
mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų.  

52. Mokykla derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 

52.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką; pagal jį koreguojamas mokinio mokymasis, pritaikant 
tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.; 

52.2. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

52.3. savanoriškos pagalbos būdus (tėvų, buvusių mokytojų ir kt.), trišalių pokalbių metodiką 
(mokinys – tėvai – mokytojas); 

52.4. mokymosi pagalbai gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams teikti, namų 
darbų atlikimui mokykla skiria konsultacijas, panaudodama pamokas, skirtas mokymosi pagalbai ir 
ugdymo poreikiams tenkinti: 

lietuvių kalbos – 1–4 klasėms, 5–8 klasėms, 
anglų kalbos – 5–8 klasėms, 
vokiečių kalbos – 6–8 klasėms, 
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rusų kalbos – 6–8 klasėms, 
matematikos – 1–4 klasėms, 5–8 klasėms, 
geografijos – 6–8 klasėms, 
biologijos – 7–8 klasėms, 
fizikos – 7–8 klasėms, 
chemijos – 8 klasėms, 
istorijos – 5–8 klasėms. 
informacinių technologijų – 5–7 klasėms. 

 
DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 
 

53. Atskirų mokomųjų dalykų ugdymo turinio integravimas: 

53.1. mokytojai savo nuožiūra gali integruoti dviejų ar kelių dalykų ugdymo turinį, kai kurias 
kelių dalykų temas; 

53.2. integruotoje pamokoje siekiama dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų; 

53.3. integruojamų dalykų temas mokytojai iš anksto aptaria ir įtraukia į ilgalaikius planus, 
sutaria dėl integruotos pamokos organizavimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir 
fiksavimo būdų; 

53.4. integruotų pamokų apskaitai užtikrinti (kai pamokoje dirba du mokytojai) integruojamų 
dalykų pamokų turinys e. dienyne įrašomas tų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose; 

53.5. integruotos dviejų ar kelių dalykų pamokos vedamos pagal sudarytą atskirą tvarkaraštį;  

53.6. mokytojai analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo turinio 
integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų, ir 
priima sprendimus dėl tolesnio turinio integravimo tikslingumo. 

54. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo sritį sudarančių integruojamųjų 
programų integravimas į ugdymo turinį: 

54.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo sritį sudarančios integruojamosios 
programos – Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Sveikatos ir gyvenimo 
įgūdžių, Kultūrinio sąmoningumo – įgyvendinamos per visų dalykų pamokas 1–8 klasėse;  

54.2. šių programų atskirai planuoti ir vykdyti nereikia, jos yra integruotos į Bendrųjų 
programų turinį; 

55. Mokykla, 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“, 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.  

55.1. prevencinių ir kitų švietimo ir mokslo ministro patvirtintų programų integravimas į 
ugdymo turinį: 

55.2. konkrečias integruojamų programų temas 1–8 klasių dalykų mokytojai planuoja 
ilgalaikiuose planuose ir įrašo į atskirą integracijai skirtą skiltį, klasės auklėtojai – klasės auklėtojų 
veiklos planuose:  

55.2.1. 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 programos patvirtinimo“, integruojama 1–8 
klasėse į visų dalykų programų (ypač į dorinio ugdymo, gamtos ir žmogaus, biologijos, kūno 
kultūros dalykų) ugdymo turinį, klasių auklėtojų, pažintinę kultūrinę veiklą ir neformalųjį švietimą;  

55.2.2. 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 (Žin., 2006, Nr. 33-1197), 1–8 klasėse integruojama į dorinio ugdymo, 
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socialinių, gamtos mokslų, dailės, informacinių technologijų, žmogaus saugos dalykų programas, 
klasių auklėtojų ir pažintinę kultūrinę veiklą, neformaliojo švietimo programas; 

55.2.3. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2012 m. liepos 23 d. įsakymu Nr.V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668), 1–4 klasėse 
integruojama į visų mokomųjų dalykų pamokas; 5-ose ir 7-ose klasėse – vykdoma kaip atskiras 
dalykas; 

55.2.4. Etninės kultūros ugdymas pagal Etninės kultūros ugdymo metodines rekomendacijos 
pradinio ugdymo pedagogams ir Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, 
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 
V-651 (Žin., 2012, Nr. 46-2252), integruojama 1–4 klasėse į visus mokomuosius dalykus, o 5–8 
klasėse į dorinio ugdymo, lietuvių k., gamtos ir žmogaus, istorijos, meninio ugdymo dalykus ir į 
daugelį mokyklos gyvenimo sričių, kai aktualios etninės kultūros temos nagrinėjamos ne tik per 
dalykų pamokas, bet ir per neformalųjį švietimą, mokyklos bendruomeniniame gyvenime; 

55.2.5. OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa integruojama į 1–8 klasių auklėtojų 
veiklą, skiriant 9 valandas per metus; 

55.2.6. 4 gamtosauginės veiklos temos per mokslo metus integruojamos į visų 1–8 klasių 
dalykų programas ir ugdymo proceso dienas. Akcentuojama per pirmąją pamoką, vykstančią tą 
dieną, o jei ji sutampa su nedarbo diena, vykdoma dieną prieš ją: 

09-22 d. – Tarptautinė diena be automobilio,  
09-27 d. - Tarptautinė turizmo diena, 
10-04 d. – Pasaulinė gyvūnijos diena,  
03-20 d. – Pasaulinė Žemės diena;  

55.2.7. mokykla, vykdydama mokinių ugdymą karjerai, įgyvendina švietimo ir mokslo 
ministro 2014-01-15 įsakymu Nr. V-72 (Žin., 2014, Nr. 2014-04888) patvirtintą ugdymo karjerai 
programą, vadovaujasi bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais švietimo ir mokslo ministro, 
profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. 
įsakymu Nr. V-1090/A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284), ir kitais šią sritį reglamentuojančiais 
dokumentais: 

Bendrojo ugdymo programos 1–4 klasėse 5–8 klasėse 

Karjeros kompetencijų 
ugdymo integravimas į 
dalykų programų turinį 

Į pasaulio pažinimo, dorinio 
ugdymo dalykus  

Į visų dalykų programų turinį pagal 
atskiras temas (ypač į technologijas, 
dorinį ugdymą, informacines 
technologijas)  

Į klasės auklėtojo veiklą, kultūrinę pažintinę veiklą, neformaliojo švietimo programas  

Ugdymo karjerai integravimo 
apimtis 

Ne mažiau kaip 6 val. per 
metus 

Ne mažiau kaip 10 val. per metus 

55.2.8. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas 1–4 klasėse. Informacinės 
komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat mokoma 
informacinių komunikacinių technologijų pradmenų; 

55.2.9. dalykų mokytojai, integravę į savo dėstomo dalyko turinį prevencinės ar kitos švietimo 
ir mokslo ministro patvirtintos programos atskirą temą, e. dienyne fiksuoja tos pamokos turinį ir 
integruojamos programos temą; 

55.2.10. mokytojai savo nuožiūra gali į ugdymo turinį integruoti ir kitas programas;  

55.2.11. direktoriaus pavaduotojai ugdymui stebi ir analizuoja, kaip ugdymo procese 
įgyvendinamas prevencinių programų integravimas pagal metodinės tarybos 2017-06-17 paruoštas 
integruojamųjų prevencinių programų įgyvendinimo rekomendacijas, kaip mokiniams sekasi siekti 
dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų, ir priima sprendimus dėl tolesnio mokymo 
organizavimo būdo. 
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DEŠIMTASIS SKIRSNIS 
UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 
56. Mokiniai skiriasi turima patirtimi, motyvacija, interesais, siekiais, gebėjimais, mokymosi 

stiliumi, pasiekimų lygiu ir kt., tai lemia skirtingus mokymosi poreikius. Diferencijuotu ugdymu 
atsižvelgiama į šiuos poreikius pritaikant mokiniui mokymo ir mokymosi uždavinius ir užduotis, 
ugdymo turinį, metodus, mokymo(si) priemones, mokymosi tempą bei aplinką ir skiriamą laiką. 

57. Diferencijavimas pamokose taikomas: 

57.1. mokiniui individualiai;  

57.2. mokinių grupei: 

57.2.1. tam tikriems tikslams pasiekti (pvz.: pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, 
skirtingoms mokymosi strategijoms įgyvendinti);  

57.2.2. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, darbo grupės).  

57.3. namų darbai skiriami atsižvelgiant į mokinių gebėjimus. E. dienyne namų darbai žymimi 
diferencijuotai aukštesniajam ir pagrindiniam bei patenkinamam ir nepatenkinamam lygiui.  

58. Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip 
mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų ir priima 
sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. 

 
VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 
 

59. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, nustato laikinosios 
grupės dydį (mažiausiai – 8 mokiniai) (Mokytojų tarybos posėdis 2013-06-05 Prot. Nr.5) pagal 
skirtas mokymo lėšas, kai kuriais atvejais gali būti taikomos išimtys. Mokinių skaičius laikinojoje 
grupėje negali būti didesnis nei teisės aktais nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje.  

60. Pamokos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamos: 

60.1. 1–4 klasių gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams skirtoms 
konsultacijoms: 

lietuvių kalbos – 2–4 klasėms, 
matematikos – 2–4 klasėms; 

60.2. 5–8 klasių gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams skirtoms 
konsultacijoms: 

lietuvių kalbos – 5–6 ir 7–8 klasėms 
anglų kalbos – 5–6 ir 7–8 klasėms, 
vokiečių kalbos – 6–8 klasėms, 
rusų kalbos – 6–8 klasėms, 
matematikos – 5–6 ir 7–8 klasėms,  
geografijos – 6–8 klasėms, 
biologijos – 7–8 klasėms, 
fizikos – 7–8 klasėms, 
istorijos – 5–8 klasėms, 
informacinių technologijų – 5–7 klasėms, 
chemijos – 8 klasėms. 

60.3. specialiajai pedagoginei pagalbai teikti, kai per pamokas dirba kartu mokytojas ir 
specialusis pedagogas 5a, 5b, 8a klasėse; 

60.4. pagalbai renkantis mokymosi kryptį ir būsimą profesiją 5–8 klasėse; 

60.5. kūno kultūrai 2 klasėse; 

61. Klasių dalijimas į grupes:  

61.1. mokykla nutarė klases dalinti į grupes šiems dalykams mokyti: 

doriniam ugdymui – 1a, 2a, 2b, 3b, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b klasėse;  
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užsienio kalbai (1-ajai) – 2b, 3a, 3b klasėse, jei 1–4 klasėje mokosi ne mažiau kaip 20 
mokinių, 5–8 klasėje – ne mažiau kaip 21 mokinys; 

užsienio kalbai (2-ajai) – 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b klasėse, jei klasėje mokosi ne mažiau 
kaip 21 mokinys ir skirtingoms kalboms mokyti; 

informacinėms technologijoms – 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b klasėse;  
technologijoms – 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b klasėse; 

61.2. mokyklos tarybos sprendimu išimtys daromos:  

2a, 2b klasės – etika – 4 mokiniai,  
6a, 6b klasės – etika – 7 mokiniai; 

61.3. dėl mažo mokinių skaičiaus sudaromos laikinosios grupės, jungiant paralelių klasių, 
gretimų klasių mokinius per šių dalykų pamokas:  

vokiečių kalba – jungiant 6a ir 6b klases, 7a ir 7b klases, 8a ir 8b klases; 
dorinis ugdymas (etika) – jungiant 2a ir 2b klases, 3b ir 4b klases, 5a ir 5b klases, 6a ir 

6b klases, 7a ir 7b klases, 8a ir 8b klases. 
dorinis ugdymas (tikyba) – jungiant 5a ir 5b klases. 

 
DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

62. Mokykla, priimdama mokinį, baigusį užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos 
pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą, mokytis pagal Nuosekliojo 
mokymosi tvarkos aprašą, informuoja savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų skyrių ir numato 
atvykusio mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvą. 

63. Mokykla, priėmusi mokinį, baigusį užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos 
pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą, pripažįsta jo mokymosi 
pasiekimus (pagal pateiktus dokumentus, jeigu nėra dokumentų,- pagal pokalbio metu su tėvais, 
pačiu mokiniu surinktus duomenis).  

64. Mokykla parengia atvykusio mokinio integracijos į mokyklos bendruomenę planą: 

64.1. išanalizuoja, kokia pagalba būtina sėkmingai mokinio adaptacijai, ir numato apytikrę 
adaptacinio laikotarpio trukmę; 

64.2. aptaria mokyklos teikiamos pagalbos formas ir būdus, mokyklos, mokinio ir tėvų 
įsipareigojimus, prireikus parengia mokinio individualų ugdymo planą; 

64.3. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 
(globėjais, rūpintojais, jeigu mokinys nepilnametis), organizuoja mokytojų konsultacijas, 
individualias veiklas ugdymo programų skirtumams likviduoti; 

64.4. 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.  

 
TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 
 

65. Mokykla sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam nepalankias 
socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 
pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas 

66. Neformalusis vaikų švietimas progimnazijoje organizuojamas pagal neformaliojo švietimo 
organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2012-06-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-157 „Dėl 
neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

67. Neformalusis vaikų švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas.  
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68. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas įgyvendinant neformaliojo švietimo programas. 
Mokykla mokslo metų pabaigoje įvertina mokinių poreikius (prireikus juos tikslina kitų mokslo 
metų pradžioje) ir mokytojų siūlomas programas.  

69. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokyklos direktoriaus įsakymu mokinių 
pasirinktoms saviraiškos programoms – sporto ir sveikos gyvensenos, meninės raiškos, gamtosaugos 
ir ekologinio ugdymo, socialiniams ir kitokiems gebėjimams bei tautiniam tapatumui ugdyti, 
atsižvelgiant į klasių komplektų skaičių, neformaliojo švietimo organizavimo tęstinumą, tradicijas ir 
tikslingumą, mokinių poreikius. 

70. Mokyklos tarybos 2015-06-22 (posėdžio protokolas Nr. 4) nutarimu nustatytas minimalus 
mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje – 10, o maksimalus negali viršyti 30.  

71. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių 
registre. Per mokinių atostogas užsiėmimai mokiniams nevyksta. Mokytojai tvarko dokumentaciją. 

72. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos: 
 

Nr. Pavadinimas Klasių grupė Val. sk. 
1.  Sportiniai žaidimai 3–4 2 

2. Sportiniai žaidimai 1–2 2 

3. „Žalieji akiniai“ 2.  1 

4. Gamtos būrelis „Gamtos knyga“ 2–4 1 

5. Studija „Spalvinukai“ 1–5 0,5 

6. Liaudies šokiai 1 1 

7. Mano draugas - kompiuteris 1–4 1 

8. Menų kampelis 3–4 1 

9. Tapyba-keramika 1–4 1 

10. Dainavimo studija „Spalvotos natos“ 2, 3a, 5a 1,5 

11. Dailės terapija  1 spec. 1  
12. Muzikos terapija 1 spec. 0,5 

13. Teatro terapija 1 spec. 0,5 
14. Gamtosauginė veikla 5–7 2 

15. Drama 5–8 1,5 

16. Folkšokas 5–8 2 

17. Skudutininkų ansamblis „Dudutis“ 6–8 2 

18. Dainavimo būrelis „Linksmasis Do“ 5–6 2 

19. Sportiniai žaidimai 5–6 1 

20. Sportiniai žaidimai 7–8 1 

21. Klubas „Aš – tai tu“ 5–8 1 

22. Tapyba-keramika 5–8 1 

23. Įdomieji rankdarbiai 5–8 1,5 

 
                                                      Iš viso (32):   29 val. 
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KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 
MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 

73. Mokykla: 

73.1. organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, siekiant 
individualios kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, puoselėjant jo sveikatą, socialumą ir brandą. 
Kartą per metus organizuojamas renginys mokyklos bendruomenei: mokiniams, mokytojams, 
tėvams. Vyksta teminiai klasių tėvų susirinkimai. Kas 3 mėnesius organizuojamos paskaitos-
diskusijos 1–4 ir 5–8 klasių mokinių tėvams. Siekiant neformalaus bendravimo ir bendradarbiavimo 
organizuojami administracijos, mokytojų ir tėvų bendri vakarai ar pusryčiai; 

73.2. užtikrina, kad tėvai ir mokykla keistųsi abipusiai reikalinga informacija. Rugsėjo mėnesį 
paruošiami informaciniai lankstinukai apie mokyklos veiklą. Tėvai pasveikinami Kalėdų proga; 

73.3. sudaro tėvams (globėjams, rūpintojams) sąlygas dalyvauti mokyklos gyvenime, 
savanoriauti, kartu su mokytojais ir mokiniais spręsti mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio, 
turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos ir kitus klausimus. Įsteigiamas tėvų klubas. Tėvai 
dalyvauja mokyklos tarybos darbe; 

73.4. užtikrina, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus 
mokyklos veiklai tobulinti. Kas mėnesį rengiamos konsultacinės valandos tėvams. 

74. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, organizuoja paskaitas 
tėvams vaiko raidos, paauglystės problemų, mokymosi sunkumų, vaikų ir tėvų santykių, prevencijos 
klausimais ir skatina mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus): 

74.1. sukurti mokiniams tinkamą, skatinančią mokytis, edukacinę aplinką namuose; 

74.2. kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti mokytis; 

74.3. padėti vaikams mokytis namuose; 

74.4. palaikyti ir stiprinti dvasinius ryšius su vaiku, jį ramiai išklausyti, patarti, padėti, domėtis 
vaiko veiklomis mokykloje ir už jos ribų; 

74.5. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose mokykloje ir už 
jos ribų. 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS ĮSTAIGOMIS 

 
75. Mokykla, ugdydama mokinių bendrąsias kompetencijas, sudaro bendradarbiavimo sutartis 

arba susitaria su: 

Vaikų lopšeliais-darželiais „Draugystė“ ir „Voveraitė“ – dėl supažindinimo su mokykla, 
bendrų renginių organizavimo.  

VŠĮ Panevėžio m. profesinio rengimo centru (PPRC), Panevėžio kolegija, M. Rimkevičaitės 
technologine mokykla, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla, Panevėžio teritorine darbo 
birža – dėl karjeros planavimo ir profesinio konsultavimo. 

Panevėžio Gamtos mokykla, „Ąžuolo“ ir Alfonso Lipniūno progimnazijomis – dėl 
gamtosauginės veiklos vykdymo. 

Dembavos hidrometeorologijos stotimi, UAB „Aukštaitijos vandenys“, AB „Swedbank“ – 
dėl ugdymo turinio plėtojimo, tyrimų ir eksperimentų vykdymo.  

Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namais, Vaikų grupinio gyvenimo 
namais – dėl jų ugdytinių mokymosi ir elgesio analizavimo, bendrų renginių organizavimo. 

Panevėžio Pedagogine psichologine tarnyba – dėl mokinių pedagoginio psichologinio 
įvertinimo, rekomendacijų ugdymui. 

Panevėžio apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Panevėžio apskrities priešgaisrine 
gelbėjimo valdyba, Karaliaus Mindaugo motorizuotuoju pėstininkų batalionu -– dėl teisinių žinių 
gilinimo ir tinkamo elgesio formavimo. 
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Panevėžio Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Socialinių paslaugų centru – dėl pagalbos 
mokiniams iš socialiai pažeidžiamų šeimų. 

Airijos Kavano lituanistine mokykla „Gintarėlis“ – dėl bendrų projektų rengimo, kultūrinio 
bendradarbiavimo. 

 
ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 

VADOVĖLIŲ IR KITŲ MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ PASIRINKIMO, NAUDOJIMOSI JOMIS 
MOKYKLOJE PRINCIPAI IR TVARKA 

 
76. Vadovėliais mokinius aprūpina mokykla. Kitas mokymosi priemones mokiniai įsigyja 

savo lėšomis: 

76.1. mokytojas, užtikrindamas mokinių ugdymo tęstinumą ir nuoseklumą bei atsižvelgdamas 
į galiojančių vadovėlių sąrašą ir jų atitikimą bendrųjų programų įgyvendinimo reikalavimams, gali 
vadovėlius pasirinkti savo nuožiūra;  

76.2. vadovėlių ir kitų mokymo (-si) priemonių parinkimo principai ir tvarka reglamentuota 
mokyklos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo (si) priemonėmis tvarkos 
apraše, patvirtintame mokyklos direktoriaus 2016-11-25 įsakymu Nr. V-176; 

76.3. vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių variantų pasirinkimas ir jų užsakymas 
svarstomas mokytojų metodinėse grupėse; 

76.4. pratybų sąsiuviniai ar pratybų knygos nėra privalomi. Mokytojai dėl jų įsigijimo 
būtinumo ir galimybių tariasi su mokinių tėvais. 
 

IV SKYRIUS 
PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

77. Ugdymo valandos Bendrajai pradinio ugdymo programai įgyvendinti paskirstytos, 
skiriant ugdymo dalykui konkrečiai klasei reikalingą ugdymo valandų skaičių. Ugdymo valandų 
skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų pamokų skaičius mokiniui, valandos, skiriamos mokinių 
ugdymo(si) poreikiams tenkinti, neformaliojo švietimo valandos ir dalyko, kuriam mokyti klasė 
dalijama į grupes, pamokų skaičius. 

78. 2017–2018 mokslo metais pradinio ugdymo programai ir neformaliojo švietimo 
programoms įgyvendinti skiriamos ugdymo valandos, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–4 
klasėse – 45 min.:  

                                Klasė  
Dalykai 

1a 1 
spec.  2a 2b 3a 3b 4a 4b 

Iš viso 
val. 

Dorinis ugdymas (tikyba 
arba etika) 

34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Lietuvių kalba  272 272 238 238 238 238 238 238 1972 

Užsienio kalba (anglų) - - 68 68 68 68 68 68 408 

Matematika 136 136 170 170 170 170 136 136 1224 

Pasaulio pažinimas 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Dailė ir technologijos 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Muzika 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Kūno kultūra 102 102 102* 102* 102 102 102 68 782 

Šokis         34 34 

Gabių ir mokymosi 
sunkumų turinčių mokinių 

 68 34 34 34 34 51 51 306 
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grupinėms lietuvių k. ir 
matematikos 
konsultacijoms 
Iš viso Bendrajai 
programai įgyvendinti 

748 816 850 850 850 850 816 816 6630 

Neformaliojo švietimo 
valandos 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

* Iš mokinių ugdymo(si) poreikiams skirtų valandų po 1 val. skiriama 2 klasių mokiniams kūno kultūrai. 

79. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai įgyvendinti: 

                               Klasė 
Dalykas 

1a 
1 

spec.  
2a 2b 3a 3b 4a 4b 

Iš viso 
val. 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Dorinis ugdymas (etika) 1  1  1  1 2 

Lietuvių kalba  8 8 7 7 7 7 7 7 58 

Užsienio kalba (anglų)   2 2 2 2 2 2 12 

Matematika 4 4 5 5 5 5 4 4 36 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Kūno kultūra 3 3 3* 3* 3 2 3 3 23 

Šokis         1 1 

Privalomų ugdymo 
valandų skaičius mokiniui 

22 22 24 
 

24 
 

24 24 23 23  
 

Gabių ir mokymosi 
sunkumų turinčių mokinių 
grupinėms lietuvių k. ir 
matematikos 
konsultacijoms 

 2 1 1 1 1 1,5 1,5 9 

Neformaliojo švietimo 
valandos 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

* Iš mokinių ugdymo(si) poreikiams skirtų valandų po 1 val. skiriama kūno kultūrai 2 klasių mokiniams. 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 
PRADINIO UGDYMO SRIČIŲ / UGDYMO DALYKŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

  
80. Dorinis ugdymas: 
80.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tradicinės 

religinės bendruomenės tikybą; 
80.2. mokykloje atskirose klasėse nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis, 

sudaromos laikinosios grupės iš paralelių ar kelių klasių mokinių;  
80.3. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą.  
81. Kalbinis ugdymas: 
81.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimai turi būti ugdomi per visų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas 
(naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į 
kalbinę raišką ir rašto darbus); 

81.2. organizuojant gimtosios kalbos ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 
dalyko programa, bet ir nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais. 

82. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 
82.1. pirmosios užsienio kalbos pradedama mokyti antraisiais pradinio ugdymo programos 

metais; 
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82.2. tėvai (globėjai) pasirinko anglų kalbą;  
82.3. anglų kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per savaitę;  
82.4. klasės, kuriose mokosi 20 ir daugiau mokinių, dalijamos į grupes. 
83. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  
83.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko (32 pamokos). Mokytojai organizuoja veiklas, sudarančias sąlygas ugdytis praktinius 
gamtamokslinius gebėjimus. 1/4 dalykui skiriamo laiko (16 pamokų) skiria tyrinėjimams palankioje 
aplinkoje, natūralioje gamtinėje (parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, 
laboratorijose; 

83.2. socialiniams gebėjimams ugdytis 1/4 pasaulio pažinimo dalyko laiko (16 pamokų) 
skiriamas ugdymo proceso organizavimui socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje 
aplinkoje (lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 

84. Matematinis ugdymas: 
84.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 
rekomendacijomis;  

84.2. pagal galimybes naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės 
mokomosios priemonės. 

85. Kūno kultūra: 
85.1. kūno kultūrai skiriamos 3 ugdymo valandos per savaitę 1a, 1 spec., 2a, 2b, 3a, 3b, 4a 

klasėse; 
85.2. mokiniams sudarytos sąlygos lankyti sporto, šokių būrelius mokykloje ar kitoje 

neformaliojo švietimo įstaigoje; 
85.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose 

su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 
85.4. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu 

organizuojamos judriosios pertraukos (20 min.) ir fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos.  
86. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis): 
86.1. technologiniam ugdymui skiriama nemažiau kaip 1/3 iš dalykui „Dailė ir technologijos“ 

skiriamų pamokų (22 pamokos).  
86.2. 4b klasėje įgyvendinama šokio programa, skiriant 1 ugdymo valandą iš kūno kultūros 

dalykui skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 23.3 papunktyje. 
 

TREČIASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

87. Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika ir 
tikyba), kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos), matematika, gamtamokslinis ugdymas 
(biologija, chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, geografija, socialinė-pilietinė veikla), 
meninis ugdymas (dailė, muzika), informacinės technologijos, technologijos, kūno kultūra, bendrųjų 
kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (žmogaus sauga, sveikatos ugdymas, etninė kultūra ir 
kt.).  

88. 5–8 klasių mokiniai privalo mokytis visų Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte klasei 
nurodytų dalykų.  

88.1. Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte nurodomas dalyko bendrosioms programoms 
įgyvendinti skiriamas minimalus pamokų skaičius ir minimalus privalomų pamokų skaičius 
mokiniui per savaitę. Mokykla gali skirti mokiniui ilgalaikių ir trumpalaikių konsultacijų. 
Maksimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę negali būti didesnis nei nurodytas Higienos 
normoje; 

88.2. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per metus: 

                                     
                                        Klasė 
Dalykai   

5 6 7 8 
Pagrindinio 

ugdymo programos 
I dalyje (5–8 klasė) 
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Dorinis ugdymas (tikyba arba 
etika) 

36 36 36 36 144 

Lietuvių kalba ir literatūra 180 180 180 180 720 

Užsienio kalba (1-oji) 108 108 108 108 432 

Užsienio kalba (2-oji) - 72 72 72 216 

Matematika 144 144 144 144 576 

Informacinės technologijos 36 36 36 - 108 

Gamta ir žmogus 72 72 - - 144 

Biologija - - 72 36 108 

Chemija - - - 72 72 

Fizika - - 36 72 108 

Istorija 72 72 72 72 288 

Geografija - 72 72 72 216 

Dailė 36 36 36 36 144 

Muzika 36 36 36 36 144 

Technologijos 72 72 36 72 252 

Kūno kultūra 108 72 72 72 324 

Žmogaus sauga 36 - 36 - 72 

Socialinė-pilietinė veikla** 10** 10** 10** 10** 40** 
Minimalus pamokų skaičius 
mokiniui per metus 936 1008 1044 1080 4068 

Pažintinė ir kultūrinė veikla Integruojama į ugdymo turinį  

Mokomųjų dalykų konsultacijos 360 360 

Specialiajai pedagoginei 
pagalbai teikti per pamokas 

144   72 216 

Pagalbai renkantis mokymosi 
kryptį ir būsimą profesiją 

180 180 

Neformalusis švietimas  36 36 36 36 144 

** valandų (pamokų) skaičius per metus.  

88.3. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę: 
                                     
                                   Klasė 
Dalykai  

5  6 7  8 
Pagrindinio 

ugdymo programos 
I dalyje (5–8 klasė) 

Dorinis ugdymas (tikyba arba 
etika) 

1 1 1 1 4 

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 20 

Užsienio kalba (1-oji) 3 3 3 3 12 

Užsienio kalba (2-oji) - 2 2 2 6 

Matematika 4 4 4 4 16 

Informacinės technologijos 1 1 1 - 3 

Gamta ir žmogus 2 2 - - 4 

Biologija - - 2 1 3 

Chemija - - - 2 2 

Fizika - - 1 2 3 

Istorija 2 2 2 2 8 

Geografija - 2 2 2 6 
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Dailė 1 1 1 1 4 

Muzika 1 1 1 1 4 

Technologijos 2 2 1 2 7 

Kūno kultūra 3 2 2 2 9 

Žmogaus sauga 1 - 1 - 2 

Socialinė-pilietinė veikla **     40** 
Minimalus pamokų skaičius 
mokiniui per savaitę 

26 28 29 30 113 

Pažintinė ir kultūrinė veikla Integruojama į ugdymo turinį  
Mokomųjų dalykų 
konsultacijos 

10 10 

Specialiajai pedagoginei 
pagalbai teikti per pamokas 

4   2 6 

Pagalbai renkantis mokymosi 
kryptį ir būsimą profesiją 

4 4 

Neformalusis švietimas 2 2 2 2 8 
       ** valandų (pamokų) skaičius per metus. 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

89. Mokykloje užtikrinamas kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymas 
per visų dalykų pamokas:  

89.1. mokytojai taiko veiksmingus metodus mokinių kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir 
skaičiavimo gebėjimams tobulinti (dalyko užduotims naudoja tekstus, uždarojo tipo testus papildo 
atvirojo tipo klausimais, į kuriuos atsakant reikia argumentuoti, dalykinio rašymo užduotimis ir 
pan.). Visų dalykų pamokose skirti laiko mokiniams kalbėti, diskutuoti, kad būtų išmokstama 
argumentuotai kalbėti, pasakoti, vartoti atitinkamos srities terminus; 

89.2. tikrinant mokinių rašto darbus, apklausiant raštu, taiso lietuvių kalbos klaidas, teikia 
grįžtamąją informaciją apie kalbos taisyklingumą, nurodo taisytinus bei tobulintinus dalykus; 

89.3. rūpinasi, kad mokiniams, kuriems reikalinga pagalba skaitant, rašant, kalbant, 
skaičiuojant, ji būtų teikiama. Stebima jų daroma pažanga; 

89.4. sudaro sąlygas, kad mokiniai per visų dalykų pamokas tobulintų ir aukštesnius skaitymo, 
rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo gebėjimus. 

90. Ugdymo sričių įgyvendinimas.  

90.1. Dorinis ugdymas:  
90.1.1. dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, 

rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats;  

90.1.2. siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą 
rekomenduojama rinktis dvejiems metams (5–6, 7–8 klasėms).  

90.2. Lietuvių kalba ir literatūra.  
90.2.1. mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį ir siekdama gerinti mokinių lietuvių kalbos 

pasiekimus, organizuoja ugdymo procesą pagal atnaujintas 5–8 klasių lietuvių k. ir literatūros 
programas; 

90.2.2. 5–8 klasių mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio 
ugdymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos išlyginti 
mokymosi spragas lankant konsultacijas; 

90.2.3. į lietuvių kalbos ir literatūros programos įgyvendinimą integruoti etnokultūros, laisvės 
kovų istorijos ugdymą, skiriant ne mažiau kaip 6 pamokas; 

90.3. Užsienio kalbos. 
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90.3.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 
kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

90.3.2. pirmosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A2, o 7–8 
klasėse – į B1.1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;  

90.3.3. antrosios užsienio kalbos mokyti pradedama 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. Mokykla sudaro galimybę rinktis antrąją užsienio kalbą iš dviejų užsienio 
kalbų: rusų arba vokiečių.  

90.3.4. antrosios užsienio kalbos bendroji programa 6–7 klasėse orientuota į A1, o 8 klasėje – į 
A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;  

90.3.5. Pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų 
mokymosi tęstinumas. Iš kitos Lietuvos ar užsienio mokyklos atvykusiam mokiniui, kuriam 
mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti galimybės toliau mokytis pradėtą kalbą, taikomas 
Bendrųjų ugdymo planų 122.4.4. punktas. 

90.3.6. užsienio kalbų mokymui klasė dalijama į grupes, jei joje yra ne mažiau kaip 21 
mokinys. 

90.4. Matematika. 
90.4.1. Mokinių matematikos žinių lygio kėlimui skiriama daugiau dėmesio ir laiko, 

sprendžiant skaičių ir skaičiavimų uždavinius. 

90.4.2. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti mokytojai naudojasi problemų 
sprendimo bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, Nacionalinio 
egzaminų centro kasmet rengiamomis matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurso 
užduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis; 

90.4.3. remiantis nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais nuolat stebimi 
mokinių matematikos pasiekimai ir teikiama mokymosi pagalba, nukreipiant mokinius į 
trumpalaikes konsultacijas. Skiriama pakankamai laiko uždavinių tekstų analizei, jų vizualizacijai, 
užrašymui matematiniais simboliais; 

90.4.4. ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesas labiau individualizuojamas, 
diferencijuojamas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikiamos įvairesnės, įdomesnės, įvairaus 
sunkumo ir sudėtingumo užduotys. Naudojamos nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ 
užduotys ir kiti šaltiniai. Rekomenduojama mokiniams lankyti matematikos būrelius, dalyvauti 
olimpiadose, konkursuose; 

90.4.5. tikslingai naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės 
mokomosios priemonės matematiniam ugdymui (rengiant ir naudojant interaktyviąsias užduotis). 
Ypatingai rekomenduojama naudotis atvirojo kodo dinaminės matematikos programa „GeoGebra“, 
apimančia geometriją, algebrą, statistiką.  

90.5. Informacinės technologijos. 
90.5.1. 5–7 klasėse dalykui skiriamos 36 pamokos.  

90.5.2. mažinant mokinių mokymosi krūvį skatinamas informacinių technologijų ir kito 
dalyko integruotas mokymas.  

90.6. Gamtamokslinis ugdymas. 

90.6.1. siekiant gerinti gamtamokslinį raštingumą tobulinami mokinių pasiekimai Žemės ir 
visatos bei gyvųjų sistemų ugdymo turinio srityse: 

90.6.1.1. per gamtos mokslų dalykų pamokas mokymasis grindžiamas realiais arba virtualiais 
gamtamoksliniais gamtos reiškinių, procesų, objektų tyrimais. Gamtamoksliniai tyrimai atliekami 
stebint, analizuojant, eksperimentuojant, modeliuojant ar vykdant kitas praktines veiklas. Tai ypač 
taikytina mokant fizikos ir biologijos;  

90.6.1.2. atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ugdymo procesas individualizuojamas, 
diferencijuojamas. taikomos įvairesnės, įdomesnės, įvairaus sunkumo ir sudėtingumo užduotys. 
Mokymosi medžiaga pritaikoma atsižvelgiant į mokinių turimas žinias, įgūdžius ir ugdymosi 
poreikius. 



29 

90.6.2. 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. 

90.6.3. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skiriama ne mažiau kaip 30–40 
procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus: 

90.6.3.1. mokykloje gamtamokslinio ugdymo eksperimentiniai ir praktiniai įgūdžiai ugdomi 
turimomis mokyklinėmis priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) 
pasigaminamomis priemonėmis, racionaliai naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, 
aktyviosios klasės galimybės; 

90.6.3.2. nesant sąlygų atlikti eksperimentus mokykloje, sudaromos sąlygos juos atlikti kitoje 
mokykloje, atviruose prieigos centruose, mokslo parkų, universitetų, verslo įmonių laboratorijose, 
parkuose ar kitose tam tinkamose aplinkose. Sudarant galimybes atlikti ilgiau trunkančius 
eksperimentinius darbus ar projektus, keičiamas pamokų tvarkaraštis ir dvi gamtos mokslų pamokos 
organizuojamos vieną po kitos. 

90.6.4. mokykla skatina mokinius įsitraukti į gamtos mokslų klubų, aplinkosaugos veiklas, 
dalyvauti įvairiuose gamtamokslinio raštingumo konkursuose, gamtos mokslų olimpiadose. 

90.7. Technologijos. 
90.7.1. technologijų mokymui 5–8 klasėse sudaromos mišrios (mergaičių ir berniukų) grupės. 

90.7.2. 5–8 klasių mokiniai kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp 
mitybos ir tekstilės bei konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. Programos 
keičiamos pasibaigus I pusmečiui. 

90.7.3. mokytojai technologijų programų atskirų dalių turinio įgyvendinimui ir pažintinei 
veiklai gali naudotis profesinio mokymo (PPRC) baze. Dėl konkrečių temų ir laiko mokytojai 
susitaria iš anksto. 

90.8. Socialinis ugdymas. 
90.8.1. per socialinio ugdymo dalykų pamokas mokymasis grindžiamas tiriamojo pobūdžio 

metodais (mokosi įgyti žinių iš įvairių informacijos šaltinių, mokosi įvairių žinių išmokimo būdų, 
formuojasi tiriamuosius mokėjimus), diskusijomis, bendradarbiavimu, savarankiškai atliekamu 
darbu ir informacinėmis komunikacinėmis technologijomis; 

90.8.2. siekiant gerinti gimtojo miesto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas 
galimybes, dalis istorijos ir geografijos pamokų organizuojamos netradicinėse aplinkose 
(muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, miesto savivaldos institucijose, saugomų teritorijų 
lankytojų centruose), naudojamasi virtualiosiomis mokymosi aplinkomis; 

90.8.3. mokytojai projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams 
ugdyti skiria 10–20 dalykui skirtų pamokų per mokslo metus;  

90.8.4. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 6 pamokos, integruojant temas į 
istorijos ir lietuvių kalbos pamokas.  

90.8. 5. 5 klasėje mokoma Lietuvos istorijos, integruojant Europos istorijos temas, 6 klasėje – 
Europos istorijos, integruojant Lietuvos istorijos temas. Turinio išdėstymo eiliškumas nurodomas 
ilgalaikiuose planuose; 

90.8.6. į istorijos, geografijos dalykų turinį integruojamos Lietuvos ir pasaulio realijos (nuolat 
ir sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su mokiniais), nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų 
temos (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. 

90.9. Kūno kultūra.  
90.9.1. kūno kultūrai 5 klasėje skiriamos 3 pamokos, 6–8 klasėse – 2 pamokos per savaitę; 

90.9.2. visiems mokiniams sudaromos sąlygos papildomai rinktis aktyvaus judėjimo pratybas 
(sportinius žaidimus) per neformaliojo švietimo veiklą mokykloje arba rekomenduojamos sporto 
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šakos kitose neformaliojo vaikų švietimo įstaigose. Mokykla tvarko mokinių, lankančių šias 
pratybas, apskaitą. 

90.9.3. organizuojant kūno kultūros pamokas patalpose ir lauke, atsižvelgiama į Higienos 
normos reikalavimus. 

90.9.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaroma galimybė 
rinktis fizinį aktyvumą, dalyvaujant pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 
skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

90.9.5. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 
skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, 
galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių 
mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir 
gydytojo rekomendacijas. 

90.9.6. mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 
ligos, siūlo kitą veiklą: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus.  

90.10. Meninis ugdymas. 
90.10.1. meninio ugdymo dalykus sudaro dailės ir muzika.  

90.10.2. menų dalykų mokymą papildo neformaliojo švietimo programos, mokymas 
organizuojamas ir kitose erdvėse – kultūros įstaigose, netradicinėje aplinkoje, gamtoje ir kt. 

90.11. Žmogaus sauga.  

Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas vadovaujantis 
Žmogaus saugos bendrąją programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2012 m. liepos 23 d. įsakymu Nr.V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668). Žmogaus sauga mokoma kaip 
atskiras dalykas 5 ir 7 klasėse. 

 
PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 
 

91. Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga nuolatinė 
kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu 
mokomi namie pagal Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga 
nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo 
programą organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836 (Žin., 2007, Nr. 100-4088).  

92. Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, mokymas namie 
organizuojamas pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir 
namuose organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 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“. Mokiniai namie mokomi 
savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. 

93. Mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais) ir atsižvelgdama į gydytojų 
konsultacinės komisijos rekomendacijas, rengia individualų ugdymo planą. 

94. Mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti mokykloje. Šios pamokos įrašomos į 
mokinio individualų ugdymo planą. 

95. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui: 
95.1. pradinio ugdymo programos mokymo namuose dalykai ir jiems skiriamų pamokų 

skaičius per savaitę: 

Dalykas 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Dorinis ugdymas (etika / tikyba) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Lietuvių kalba  5 4 4 5 

Užsienio kalba (anglų)  1 1 2 
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Matematika 3 3 3 3 

Pasaulio pažinimas 0,5 0,5 0,5 0,5 

Skiriama pamokų iš viso 9 9 9 11 

95.2. pagrindinio ugdymo programos mokymo namuose dalykai ir jiems skiriamų pamokų 
skaičius per savaitę: 

Dalykas 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė 

Dorinis ugdymas (etika / tikyba) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Lietuvių kalba  3 3 3 3 

Užsienio kalba (anglų) 2 2 1 1,5 

Užsienio kalba (rusų / vokiečių)  1 1 1 

Matematika 3 2 2 2 

Informacinės technologijos 1 0,5 1  

Gamta ir žmogus 1 1   

Biologija   1 1 

Chemija     1 

Fizika   1 1 

Istorija 1 1 1 1 

Geografija  1 1 1 

Žmogaus sauga 0,5  0,5  

         Skiriama pamokų iš viso 12 12 13 13 

96. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys 
gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. E. dienyne ir mokinio individualiame 
ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“ (atl). 

 

V SKYRIUS 
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 
BENDROSIOS NUOSTATOS  

 
97. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas organizuojamas vadovaujantis 

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“.  

98. Organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą atsižvelgiama į 
ugdymo programą, mokymosi formą ir mokymosi proceso organizavimo būdą, individualizuoto 
ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, mokymo(si) aplinką, vaiko gerovės komisijos, pedagoginės 
psichologinės tarnybos, švietimo pagalbos specialistų rekomendacijas. 

99. Ugdant mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, bendradarbiaujama su mokiniu ir jo 
tėvais, planuojamos pamokos, pratybos, švietimo pagalbai skiriamos valandos, sudaromas mokinio 
individualus ugdymo planas, užtikrinamas ugdymo nuoseklumas ir tęstinumas. 
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100. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ugdomi integruotai bendrojo ugdymo 
klasėje. 

101. Mokykla, pritaikydama ugdymo planą mokinio reikmėms vadovaujasi Pradinio ugdymo 
programos bendrojo ugdymo plano 53.3 punkte, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 
bendrųjų ugdymo planų 124 punkte nurodytu pradinio ir pagrindinio ugdymo dalykų programos 
įgyvendinti skiriamų savaitinių valandų skaičiumi.  

102. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams teikiama psichologinė, socialinė pedagoginė ir 
specialioji pedagoginė pagalba.  

103. Psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pedagoginę pagalbą mokykloje teikia 
specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas ir psichologas pagal mokyklos vadovo 
patvirtintą tvarkaraštį. 

104. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ugdomi pagal pritaikytas ir 
individualizuotas programas, kurias rengia dalykų mokytojai, atsižvelgdami į mokinių gebėjimus ir 
galias, Vaiko gerovės komisijos, mokykloje dirbančių švietimo pagalbos specialistų rekomendacijas. 

105. Per mokslo metus, atsižvelgiant į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, Vaiko 
gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, gali būti keičiamas 
specialiosioms pamokoms, pratyboms skiriamų valandų skaičius. 

106. Kai specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai mokosi specialiojo pedagogo 
kabinete, pamokų trukmė šiems mokiniams trumpinama 5 minutėmis, o šis laikas skiriamas mokinio 
ugdomajai veiklai keisti, sveikatą tausojančioms pertraukoms organizuoti. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 
107. Individualus ugdymo planas rengiamas: 
107.1. atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės 

ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, ugdymo programą, ugdymo formą ir mokymo 
organizavimo būdą; 

107.1. mokiniams savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu mokomiems namie. 
Mokinys mokosi pagal mokyklos vadovo patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų (globėju, rūpintoju) 
suderintą pamokų tvarkaraštį; 

107.2. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytas 
ir individualizuotas programas. Sudarant individualų mokymosi planą vadovaujamasi Vaiko gerovės 
komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijomis. 

108. Individualus ugdymo planas sudaromas rašytine forma mokyklos nustatytam laikotarpiui.  
109. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu, tėvų 

(globėjų) pritarimu, pritaikant bendrąjį mokyklos ar klasės ugdymo planą individualioms mokinio 
ugdymosi reikmėms, galima: 

109.1. 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, turintį kochlearinius implantus; 

109.2. nemokyti užsienio kalbų turinčiojo kompleksinių negalių ir (ar) kompleksinių 
sutrikimų, į kurių sudėtį įeina klausos sutrikimai (išskyrus nežymų klausos sutrikimą). Užsienio 
kalbų pamokų laikas skiriamas lietuvių kalbai mokyti; 

109.3. nemokyti muzikos turinčiojo klausos sutrikimą (išskyrus nežymų); 
109.4. nemokyti technologijų turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų 

(išskyrus lengvus); 
109.5. vietoj šiame punkte nurodytų dalykų mokinys gali rinktis kitus individualaus ugdymo 

plano dalykus, tenkinančius specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją 
pedagoginę pagalbą.  

110. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus 
ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 punktuose dalykų 
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programoms įgyvendinti nurodomų savaitinių pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 
20 procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti mažinamas ar 
didinamas 1 ar 2 pamokomis. 

110.1. sutrikusios klausos mokiniui mokyklos ar individualus ugdymo planas sudaromas 
vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 punktais; 

110.2. sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokiniui mokyklos ar individualus ugdymo 
planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 punktais. Ugdymo plane 
specialiosios pamokos skiriamos tarčiai, kalbai ir klausai lavinti: 

110.3. specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriama po 2 pamokas trims mokiniams per 
savaitę. 

112. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 
gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.  
 

TREČIASIS SKIRSNIS 
ŠVIETIMO PAGALBOS (PSICHOLOGINĖS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS, SOCIALINĖS 

PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS) MOKINIAMS TEIKIMAS 
 

113. Psichologinė pagalba, specialioji pedagoginė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba 
teikiamos vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215, Specialiosios 
pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228, 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. 

114. Specialiųjų pratybų forma: individualių, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai) ir grupėms 
(5–8 mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 
pagalba gali būti teikiama per specialiąsias pamokas.   

115. Ugdymo proceso metu teikiama mokytojo padėjėjo pagalba.  

 
KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR 
PAŽANGOS VERTINIMAS 

 
116. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, mokomų pagal bendrojo ugdymo 

programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus 
pasiekimus. 

117. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, mokomų pagal bendrojo ugdymo dalykų 
pritaikytą programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje 
programoje numatytus pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, 
rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus 
pritaikomas mokinio pasiekimų vertinimas ir pa(si)tikrinimų būdai, kaip jie derės su bendrosiose 
programose numatytais pasiekimų lygiais. 

118. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, mokomų pagal individualizuotą 
programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal šioje programoje numatytus 
pasiekimus: 

118.1. 1–4 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal 
individualizuotą programą, pažanga fiksuojama įrašant „pp“ arba „np“, 5–8 klasėse – vertinama 
pažymiais. 

PENKTASIS SKIRSNIS 
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 
119. Mokykla organizuoja mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie 

savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu pagal vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės 
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psichologinės tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi 
namie laikotarpiui.  

120. Mokiniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo arba pagal bendrojo ugdymo 
pritaikytą programą, mokyti namie mokykla skiria pamokas vadovaudamasi Pradinio ugdymo 
programos bendrojo ugdymo plano 56, 57 ir 53.3 punktais, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programų bendrųjų ugdymo planų 107-110 ir 124 punktais, 1–2 pamokos skiriamos specialiosioms 
pamokoms ar specialiosioms pratyboms. 

121. Mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio arba pagrindinio ugdymo 
programą, mokyti namie mokykla skiria ne mažiau kaip 8 valandas per savaitę, vadovaudamasi 
Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 56, 5 punktais, Pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 107-110 ir 124 punktais, 1–2 pamokos skiriamos 
specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms. 

 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
122. Už progimnazijos ugdymo plano įgyvendinimą atsakingas progimnazijos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui.  

123. Ugdymo planas skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje, e. dienyne.  

124. Ugdymo planas įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. 
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