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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2017–2018 mokslo metų Lazdijų r. Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos pradinio  

ugdymo  programos  bendrasis  ugdymo planas (toliau– pradinio   ugdymo planas) reglamentuoja 

gimnazijos pradinio ugdymo plano rengimą, pradinio ugdymo programos, pradinio ugdymo 

individualizuotos programos,   pradinio  ugdymo  programos ją pritaikius mokiniams, turintiems  

specialiųjų  ugdymosi poreikių, taip  pat ir neformaliojo  vaikų švietimo programų įgyvendinimą 

gimnazijoje. 

2. Pradinio ugdymo plano paskirtis – apibrėžti Pradinio ugdymo programos įgyvendinimo 

nuostatas, kuriomis vadovaudamasi mokykla gali savarankiškai ir tikslingai, atsižvelgdama į mokyklos 

bendruomenės poreikius, planuoti ir organizuoti pradinį ugdymą. 

3. Pradinio ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinių žinias, gebėjimus, 

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 

minučių. 

Gimnazijos ugdymo planas – gimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu. 

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.  

Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta 

padėti įveikti mokymosi sunkumus, ar išskirtiniams gabumams ugdyti. 

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, plėtojant gebėjimus ir galias. 

4. Kitos Pradinio ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II. GIMNAZIJOS PRADINIO UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

5. Gimnazijos 2017–2019 mokslo metų pradinio ugdymo planas (toliau  – ugdymo planas) 

rengiamas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu, 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, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų 

programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. 

įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 1 

priedo „Pradinio ugdymo bendroji programa“ (toliau – Bendroji programa) nuostatomis dėl ugdymo 

turinio kūrimo ir mokymosi pasiekimų, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos 

koncepcijos patvirtinimo“, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir mokyklos veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais ir mokyklos strateginiu planu. 

6. Gimnazija, rengdama ugdymo planą, remiasi švietimo stebėsenos, nacionalinių ir 

tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis, mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo informacija, mokyklos įsivertinimo ir išorės vertinimo duomenimis. 

7. Gimnazijos pradinio ugdymo planą rengė gimnazijos direktoriaus 2017-06-07 įsakymu Nr. 

V1-168 sudaryta darbo grupė, į kurią įtraukti mokytojai, gimnazijos administracija, gimnazijos Vaiko 

gerovės komisijos atstovai, tėvai, mokinių savivaldos nariai. Grupės darbui vadovauja direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 

8. Gimnazijos pradinio ugdymo planas parengtas vieneriems metams. 

9. Gimnazijos  pradinio  ugdymo planą iki rugsėjo 1 d. tvirtina gimnazijos direktorius, projektą 

suderinęs su gimnazijos taryba bei savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

10.  Gimnazijos pradinio ugdymo plane įteisinti gimnazijos bendruomenės susitarimai dėl:  

10.1. prioritetinių ugdymo tikslų ir uždavinių, keliamų vieneriems metams: 

10.1.1.  Gimnazijos ugdymo plano tikslai: 

                   Pagerinti gimnazijos ir kiekvieno mokinio individualios pažangos pasiekimus. 

Kryptingai patobulinti vadovų, mokytojų ir pagalbos specialistų kvalifikaciją orientuojantis į 

darbą su įvairių gabumų ir poreikių mokiniais. 

Pagerinti gimnazijos materialinę bazę sudarant prielaidas bei kontekstą mokinių pasiekimų 

augimui. 

10.1.2. Gimnazijos ugdymo plano uždaviniai: 

      Sudaryti sąlygas mokiniams kryptingai plėtoti turimas ir įgyti naujas kompetencijas. 

Teikti kokybišką ir savalaikę papildomą pagalbą mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems 

švietimo paslaugų teikėjams.  

Patobulinti pamokos vadybą, aktyvinant mokinius ir mokant juo mokytis. 

Inicijuoti naujas darbo formas su tėvais, vykdyti jų kompleksinį švietimą. 

Sudaryti kryptingą vadovų, mokytojų ir pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo programą. 

Ugdyti(s) psichologinį atsparumą aplinkai, atsižvelgiant į mokinių emocinę būklę, poreikius ir 

galimybes. 

Atnaujinti esamų erdvių estetinį vaizdą ir edukacinę paskirtį. 



 

Pagerinti gimnazijos saugumą ir funkcionalumą.  

10.2. pradinio ugdymo proceso organizavimo pusmečiais; 

10.3. pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimui skiriamų ugdymo valandų 

paskirstymo konkrečiai klasei; 

10.4.  ugdymo  turinio  formavimo  (1  -  3 kl.  -  mišraus  ugdymo,   4  dalykinio  ugdymo) 

mokymosi organizavimo formų (dominuoja pamoka, bet  galima  projektinė bei kūrybinė veikla); 

10.5. ugdymo turinio planavimo laikotarpių, struktūros ir kitų su ugdymo turinio planavimu 

susijusių aspektų; ( Priedas Nr. 2 ) 

10.6.  edukacinių erdvių kūrimo, panaudojimo ir pritaikymo, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi 

poreikius, keliamus ugdymo tikslus: 

10.6.1.  mokymosi aplinka – tai aplinka gimnazijoje (mokomieji kabinetai, biblioteka – 

skaitykla, du muziejai, lauko klasė, stadionas, sporto salė, susirinkimų salė) ir už jos ribų (kultūros 

namai, dienos centras „Šilas“, regioniniai parkai, žirgynas, įmonės, muziejai ir kt.), kurioje 

įgyvendinamas gimnazijos ugdymo turinys. Mokymosi aplinka fiziškai, psichologiškai ir socialiai saugi 

ir sveika besimokančiajam. Gimnazija skatina mokytojus ir sudaro jiems sąlygas ugdymo turinį 

įgyvendinti ne tik gimnazijoje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, parkuose ir kt., koreguojant ugdymo 

procesą. 

10.7. bendrosios programos pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 

dėl išskirtinių gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, ir pradinio ugdymo 

individualizuotos programos įgyvendinimo; (Priedas Nr. 9) 

10.8. švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo (pvz., mokymosi pagalbos esant 

žemiems mokinių pasiekimams ar mokiniui(-iams) susiduriant su mokymosi sunkumais ar siekiant 

kompensuoti mokymosi pasiekimų skirtumus, susidariusius dėl mokymosi pagal kitos šalies pradinio 

ugdymo programą (papildomų ugdymo valandų skyrimo, atsakingų asmenų ar specialistų komandos 

sudarymo ir kt.); (Priedas Nr. 5) 

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

10.10. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: pasiekimų patikrinamųjų 

darbų organizavimo būdų (kontrolinių, diagnostinių testų atlikimas išėjus skyrių) ir laikotarpių, 

didžiausio patikrinamųjų darbų skaičiaus per savaitę, namų darbų skyrimo; (Priedas Nr. 6 ) 

10.11. mokinių ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo metodikos ir tvarkos; (Priedas Nr. 

3) 

10.12. vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių pasirinkimo, naudojimosi jomis 

gimnazijoje principų ir tvarkos; (Priedas Nr. 7 ) 

10.13. švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo; ( Priedas Nr. 5 ) 

10.14.  neformaliojo vaikų švietimo programų pasirinkimo ir jų įgyvendinimo skiriamų 

ugdymo valandų, mokinių skaičiaus grupėse; (Priedas Nr. 4 ) 

10.15. pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimo; (Priedas Nr.11 ) 



 

10.16.  prevencinės programos „Zipio draugai“ priešmokyklinėje grupėje, “Obuolio draugai” 2 

ir 3 klasėje,  įgyvendinimo integruojant į Bendrosios programos dalykus, taip pat Olweus programos 

kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS). 

10.17. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais) tikslų ir formų. (Priedas Nr.12) 

 

 

III. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

I. PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 

 

11. Mokslo metai: 2017–2018 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 

d., baigiasi 2018 m. gegužės 31 d. 

12. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 170 ugdymo dienų. 

12.3. Gimnazijoje mokomasi pusmečiais penkias dienas per savaitę. Pusmečių trukmė: 

I-asis pusmetis - 09-01 – 01-19, II-asis pusmetis - 01-22 – 05-31 

13. Mokiniams skiriamos atostogos: 

 

Atostogos 2017–2018 mokslo metai 

Rudens 2017-10-30 – 2017-11-03 

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

Žiemos 2018-02-19 – 2018-02-23 

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

 

14. ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario 

(Velykų) atostogos, kurių bendra trukmė – 17 ugdymo dienų. Atostogas mokiniams skiriamos ne rečiau 

kaip kas 7–8 mokymosi savaites. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos. Atostogų pradžią 

ir pabaigą nustato gimnazijos direktorius, suderinęs su gimnazijos taryba ir savivaldybės vykdomąja 

institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

15. 5 ugdymo proceso dienos per mokslo metus skiriamos kultūrinei (taip pat etninei), 

meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai, kuri yra ugdymo 

proceso dalis, ja siekiama Pradinio ugdymo programoje numatytų ugdymo tikslų. (Priedas Nr. 8 ) 

16. Paskelbus ekstremalią padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius 

ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar 

keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio 

ar žemesnei mokiniai į gimnaziją gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

Gimnazijos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus 

informuoja gimnazijos tarybą ir savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrių. 

 

II. BENDROSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

 



 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

17. Pradinio ugdymo programa gimnazijoje įgyvendinama vadovaujantis joje nustatytomis 

bendrosiomis ugdymo nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, aplinkos 

kūrimo nuostatomis. 

18. Formuojant gimnazijos ugdymo turinį: planuojant mokyklos mokinių pasiekimus, 

numatant ugdymosi tikslus, atsižvelgiama į nacionalinių ir tarptautinių PIRLS ir TIMSS bei NMPP 

(diagnostiniai ir standartizuoti testai) 2017 mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis ir rekomendacijas, 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procese informacija ir rekomendacijas dėl mokinių 

pasiekimų gerinimo. 

19. Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdymo 

valandos, kai ugdymo valandos trukmė 1 klasėse – 35 min., 2 – 4 klasėse – 45 min. 

 

Dalykai 

 

 

 

1–4 klasėms skiriamos 

ugdymo valandos 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 136 

Lietuvių kalba (gimtoji) 986 

Užsienio kalba 204 

Matematika      612 

Pasaulio pažinimas 272 

Dailė ir technologijos      272 

Muzika 272 

Kūno kultūra      272 

Šokis      102 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti      170 

Iš viso pradinio ugdymo programai įgyvendinti       3298 

Neformaliojo švietimo valandos 272 

 

20. Atsižvelgiant į iškeltus ugdymo tikslus, mokyklos ar atskiros (-ų) klasės (-ių) mokinių 

mokymosi pasiekimus, mokinių ugdymosi poreikius, ugdymo valandos Pradinio ugdymo programai 

įgyvendinti yra išdėstytos taip: 

20.1. skiriant ugdymo dalykui konkrečiai klasei reikalingą ugdymo valandų skaičių, per 

ketverius metus užtikrinant ugdymo dalykui numatytą bendrą ugdymo valandų skaičių; 

 

Dalykai 

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

 

Iš viso 

 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 

 34 34 34 34 136 

 

Lietuvių kalba (gimtoji) 272 238 238 238 986 

Užsienio kalba  68 68 68 204 

Matematika 136 170 170 136 612 

Pasaulio pažinimas 68 68 68 68 272 



 

Dailė ir technologijos 68 68 68 68 272 

Muzika 68 68 68 68 272 

Kūno kultūra 68 68 68 68 272 

Šokis 34 - 34 34 102 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti 
782 816 850 850 3298 

Iš  viso  pradinio  ugdymo  programai 

įgyvendinti 
782 816 850 850 3298 

Neformaliojo švietimo valandos 

 68 68 68 68 272 

 

20.2.  Bendrosios programos ugdymo dalykams skiriant ugdymo valandas per savaitę: 

 

Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

 

1 klasė 

10 mok. 

2 klasė 

12 mok. 

3 klasė 

14mok. 

4 klasė 

17mok. 

Pradinio 

ugdymo 

programa  

(1-4kl.) 

 

Dorinis ugdymas 

tikyba 
1 1 1 1 4 

Kalbos: 

Lietuvių kalba (gimtoji) 

 

8 

 

7 

 

7 

 

7 

 

29 

Užsienio kalba (anglų)  2 2 2 6 

Matematika 4 5 5 4  18  

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 8 

Kūno kultūra 

Šokis 

2 

1 

2 2 

1 

2 

1 

8 

3 

Minimalus privalomų 

pamokų skaičius 

mokiniui 

22 23 24 23 92 

Mokinių ugdymosi 

poreikiams skiriamos 

valandos. 

Lietuvių kalbos 

konsultacijoms 

Matematikos 

konsultacijoms 

 

 

 

1* 

 

 

 

 

 

1* 

 

 

 

 

 

1* 

 

 

 

 

 

1* 

 

1* 

 

 

 

4* 

 

1* 

Maksimalus pamokų 

skaičius mokiniui 

22,5 23,5 24,5 24 94,5 

Skiriamų pamokų 23 24 25 25 97 



 

skaičius klasėje 

Neformalusis švietimas 2 2 2 2 8 

Klasės auklėtojo 

v., pavardė 

Jurgita 

Bagdžiūnienė 

Irena 

Dimšienė 

Laimutė 

Maziukienė 

Edita 

Navickienė  

 

Klasės auklėtojams už vadovavimą klasei skiriama: 1 - 4 kl. - 4 valandos. 

 

21. Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų skaičius 

visiems mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, neformaliojo 

švietimo programoms įgyvendinti ugdymo valandos. 

22. Valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, naudojamos: 

22.1. laikinosioms konsultacijoms: 1-3 klasėje (lietuvių kalbai) ir 4 klasėje ( matematikai ir 

lietuvių kalbai). 

22.1.1. 1 - 3 kl. skiriama 1 valanda lietuvių k. individualioms ir grupinėms konsultacijoms 

mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, ir itin gabiems (vieną savaitę 1 valanda skiriama 

konsultacijoms mokiniams turintiems mokymosi sunkumų, kitą savaitę 1 valanda skiriama pagilinti 

dalyko žinias gabiems mokiniams). Laikinosios grupės sudaromos 1 mėnesiui mokytojo nuožiūra. 

22.1.2. 4 kl. mokiniai skiriami į dvi laikinąsias grupes. Iš ugdymosi poreikiams tenkinti skirtų 

valandų skiriama: 1 val. matematikos konsultacijoms (0,5 valandos mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų ir 0,5 valandos itin gabiems); 1 val. lietuvių kalbos konsultacijoms (0,5 valandos mokiniams, 

turintiems mokymosi sunkumų ir 0,5 valandos itin gabiems). Laikinose grupėse mokosi skirtingi 

mokiniai. 

22.2. minimalus mokinių skaičius grupėje – 7 mokiniai. 

22. Anglų kalbai mokyti klasės į grupes nedalijamos. 

23. Pradinio ugdymo programos tikslų siekiama ugdymo turinį formuojant pagal dalykus 

arba integravus atskirų ugdymo dalykų programas. (Priedas Nr.1) 

24. Ugdymo procesas organizuojamas pamoka ir kitomis ugdymo organizavimo formomis 

(išvykos, ekskursijos). Ugdymo procesą organizuojant pamoka ugdymo(si) laikas: 1 klasėje – 35 min., 

2–4 klasėse – 45 min. 

24.1.  Ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1–4 

kl. numatomas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai “ patvirtinimo“; 

25. 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, atsižvelgiant į tai, kiek 



 

mokykla gali skirti laiko neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti. Į šį laiką neįskaičiuojamas 

pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas; 

26. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymo organizavimo formomis 

realizuojamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinio įgyvendinimas. 

27. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik klasėje, bet ir kitoje ugdymui skirtoje aplinkoje 

(muziejuje, lauko klasėje, bibliotekoje – skaitykloje, gimnazijos susirinkimų salėje, informatikos 

kabinete). 

28. Gimnazija einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius išlaikydama mokslo metams skirtą ugdymo valandų skaičių. 

 

III. BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ 

PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

29. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

29.1. Dorinis ugdymas: 

29.1.1. Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 

tikybą; 

29.1.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą. 

29.2. Kalbinis ugdymas organizuojamas: 

29.2.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimai turi būti ugdomi per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas;  (pvz., 

naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į 

kalbinę raišką ir rašto darbus); 

29.3. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

29.3.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

29.3.2. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš gimnazijos siūlomų Europos kalbų (anglų, 

prancūzų); 

29.3.3. užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per savaitę. 

29.4.  Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

29.4.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama ½ pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko sudarančios sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius, todėl dalis (1/4) dalykui 

skiriamo laiko skiriama organizuoti ugdymą tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje 

(pvz., parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.) bei gimnazijos edukacinėje aplinkoje (augalų 

lysvelėse, sode, gėlynuose); 

29.4.2. socialiniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/4 dalis pasaulio pažinimo dalyko laiko 

ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., 

lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose). 



 

29.5. Matematinis ugdymas: 

29.5.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi Pradinio ugdymo programa, pagal 

galimybes naudojama informacines komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias 

priemones. 

29.6. Kūno kultūra: 

29.6.1.  skiriamos 2 ugdymo valandos per savaitę, todėl mokiniams sudarytos sąlygos 

nemažiau kaip vieną valandą per savaitę lankyti aktyvaus judėjimo pratybas, neformaliojo švietimo 

užsiėmimų metu ( būreliai - “Augu stiprus ir sveikas”-2kl. ( sportinė ir sveikos gyvensenos veikla)). 

29.6.2. atleisti nuo kūno kultūros pamokų mokiniai stebi pamoką, padeda mokytojui. 

29.6.3. mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

29.6.4. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, gimnazijoje  ugdymo 

proceso metu pagal galimybes organizuojamos  judriosios  pertraukos ar fiziniam aktyvinimui 

skirta veikla. 

29.7. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis) organizuojamas atsižvelgiant į 

gimnazijos bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir gimnazijos galimybes: 

29.7.1.  įgyvendinama šokio programa skiriant vieną ugdymo valandą iš kūno kultūros dalykui 

Pradinio ugdymo plano skiriamų ugdymo valandų per savaitę; 

30.  Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: 

29.6. Į Pradinio ugdymo programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 

29.6.1.  bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – 

Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 11 priedas „Bendrųjų kompetencijų ir 

gyvenimo įgūdžių ugdymas“). Šios programos  yra integruotos į Bendrosios programos turinį; 

29.6.2.  Žmogaus saugos bendroji programa ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa; 

29.6.3. gimnazijos pasirinktos prevencinės programos - “Zipio draugai”– priešmokyklinio 

ugdymo grupėje , “Obuolio draugai”– 2-3 klasėje. Taip pat bus diegiama Olweus patyčių prevencijos 

programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS), skirta visai gimnazijos bendruomenei. Gimnazija 

sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui dalyvauti bent vienoje nuoseklioje ir ilgalaikėje prevencinėje 

programoje, kuri apima smurto, patyčių, alkoholio, tabako, taip pat kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevenciją, skatina sveiką gyvenseną, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų 

patvirtinimo“. 



 

29.6.4. etninės kultūros ugdymas integruojamas į visus mokomuosius dalykus bei neformalųjį 

švietimą; 

29.6.5. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“; 

30. Mokytojas, formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, numato ugdymo dalykus, į 

kuriuos integruojamas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios, Žmogaus saugos 

bendrosios, etninės kultūros ugdymo, mokyklos pasirinktų prevencinių ir kitų programų, informacinių 

komunikacinių technologijų ugdymo turinys. 

 

IV. MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

31. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro patvirtinta Pradinio ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka ir Pradinio ugdymo programa, Pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu. 

32. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą remdamasis gimnazijoje 

priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo (Priedas Nr. 3), 

atsižvelgdamas į klasės mokinių mokymosi rezultatus, ugdymosi poreikius ir galimybes. Planuodamas 

1 klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo 

parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus (jei mokinys lankė priešmokyklinę grupę). 

 

V. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

33. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, etnokultūrinę, pažintinę, sporto ar 

kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms 

ugdyti. 

34. Neformaliajam švietimui 1–4 klasėms Pradinio ugdymo plane numatomas ugdymo valandų 

skaičius per metus. (Priedas Nr.4) 

35. Gimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir atsižvelgdama į juos 

siūlo neformaliojo švietimo programas. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos 

atsižvelgiant į Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo 

programų kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. 

birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (Žin., 2004, Nr. 98-3663; 2011, Nr. 88-4219). 

36. Neformalusis švietimas organizuojamas ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų, numatant 

veiklos pobūdį, labiausiai atitinkantį veiklos intensyvumą, periodiškumą, trukmę, išlaikant klasei 

Pradinio ugdymo plane numatytą valandų skaičių per metus. 



 

37. Mokinių skaičių neformaliojo švietimo grupėje (7 mokiniai) pagal turimų mokymo lėšų 

dydį nustato gimnazijos vadovas, suderinęs su gimnazijos taryba. Grupę gali sudaryti mokiniai iš 1-4 

klasių, užsiėmimą pasirinkdami pagal pomėgius. 

 
VI. MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

38. Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga nuolatinė 

kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu ir 

atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas, namie mokomi 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 „Dėl 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 aprašo patvirtinimo“. 

39.  Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis gimnazijoje, mokymas namie 

organizuojamas pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir 

namuose organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro. 

2012m. rugsėjo 26d. įsakymu Nr. V- 1405 “Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

39.1. Bendroji programa įgyvendinama ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo dalykus. 

39.2. gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais ( globėjais) ir atsižvelgusi į mokinio ligos 

pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų mokinio ugdymo namie planą ( pritaiko 

Bendrąją programą, numato ugdomųjų veiklų tvarkaraštį). 

39.3.  mokinys gydytojo leidimu dalį ugdymo valandų/ pamokų gali lankyti gimnazijoje. Šios 

ugdymo valandos / pamokos įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą; 

39.4.  namie savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu mokomam mokiniui 1-3 

klasėse skiriamos 9 savaitinės valandos Bendrosios programos ugdymo dalykams įgyvendinti, o 4 

klasėse - 11 ugdymo valandų. 

 

VII. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

40. Gimnazija rengdama ugdymą planą atsižvelgia į mokinių specialiųjų ugdymo poreikių 

įvairovę, mokinių ir jų tėvų (globėjų) pageidavimus, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo 

pagalbos tarnybos, gimnazijos Vaiko gerovės komisijos išvadas ir rekomendacijas; vadovaudamasi 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 



 

(Žin., 2011, Nr. 122-5771). Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą gimnazijoje 

organizuoja vadovaudamasi gimnazijoje parengta tvarka. (Priedas Nr.10) 

41.  Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdyti gimnazija pritaiko dalykų 

Bendrąją programą; formuoja ugdymo turinį pagal dalykus, numato ugdymosi erdves, parenka 

tinkamiausias ugdymo organizavimo formas (pamoka, projektinė veikla ar pan.), atsižvelgdamas į 

kiekvieno mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinio ir jo tėvų (globėjų) pageidavimus, 

gimnazijos Vaiko gerovės komisijos, gimnazijoje dirbančių švietimo pagalbos specialistų 

rekomendacijas. 

42. Organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą gimnazija 

atsižvelgia: 

43.1. į mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pobūdį, lygį (nedideli, vidutiniai, dideli ir 

labai dideli), galimai juos sukėlusias priežastis (negalias, sutrikimus, aplinkos veiksnius); 

43.2. į gimnazijos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus įteisintus mokymo sutartyje; 

43.3. ar mokiniai ugdomi bendrojo ugdymo gimnazijos bendrojo ugdymo klasėje; 

43.4.ugdymo programą (Bendrąją programą, pritaikytą mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ar pradinio ugdymo individualizuotą programą); 

43.5. turimas mokymo lėšas; 

43.6. švietimo pagalbos prieinamumą; 

43.7. ugdymosi erdves. 

 

II. INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

44. Individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Planas rengiamas siekiant tenkinti jo pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, padėti mokytis, 

pripažįstant ir plėtojant jo gebėjimus ir galias, teikiant švietimo pagalbą. 

45. Gimnazija, sudarydama gimnazijos, klasės ar specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio 

mokinio individualų ugdymo planą: 

45.1.  vadovaujasi Bendrajame ugdymo plane pradinio ugdymo dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų ugdymo valandų, nurodytų Bendrojo ugdymo plano 19 punkte bei 19.2 

papunktyje, skaičiumi; 

45.2. Pagal poreikį iki 20 procentų koreguoja dalykų programoms įgyvendinti skiriamų 

savaitinių ugdymo valandų skaičių; 

45.3. numato specialiąsias pamokas, siūlo kitus dalykus, galinčius ugdyti mokinių raštingumą, 

suteikti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, padėsiančias būti savarankiškesniems, ugdytis pagal 

aukštesnio lygmens ugdymo programą. 

45.4. teikia mokymosi pagalbą, padedančią įveikti mokymosi sunkumus, kylančius dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių; 

45.5.  užtikrina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo tęstinumą ir 

nuoseklumą;  



 

45.6. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, atsižvelgdama į mokinio sveikatos 

sutrikimus ir mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, 5 min. trumpina ugdymo veiklų / 

pamokų trukmę, o sutaupytą laiką skiria mokinių veiklai keisti, pertraukoms organizuoti. 

46. Turintiesiems kompleksinių sutrikimų, kai intelekto sutrikimas yra sutrikimų derinio dalis, 

ugdymo planas sudaromas atsižvelgiant į intelekto sutrikimą, vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 

88–89 punktais, planuojant specialiąją pedagoginę pagalbą kitoms sutrikusioms funkcijoms lavinti. 

47.  Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo 

pagalbos tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų) pritarimu mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 

gali: 

47.1. nesimokyti ar pradėti vėliau mokytis užsienio kalbos, turintys vidutinį ir žymų kalbos 

neišsivystymą, elgesio ir (ar) emocijų ir socialinės raidos sutrikimų, skaitymo ir (ar) rašymo sutrikimų, 

bendrųjų mokymosi sutrikimų ar sutrikusį intelektą; 

47.2. vietoj Pradinio ugdymo plano 19 punkto 19.2 papunktyje  nurodytų dalykų gimnazija gali 

tenkinti mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius organizuodama specialiąsias pamokas, teikdama 

papildomą mokytojo pagalbą. 

48. Bendrojo ugdymo klasėse besimokantiems mokiniams visi Bendrojo ugdymo plano 

keitimai, susiję su atleidimu nuo dalykų mokymosi, įforminami gimnazijos vadovo įsakymu. 

49. turintiems nežymų intelekto sutrikimą, ugdymo planas rengiamas: 

49.1. vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 19 punkte bei 19.2 papunktyje dalykų 

programoms įgyvendinti nurodytu savaitinių ugdymo valandų skaičiumi, kuris gimnazijos Vaiko 

gerovės komisijos siūlymu gali būti keičiamas iki 15 procentų; 

49.2. turintiems kompleksinių sutrikimų, kurių derinio dalis yra nežymus intelekto sutrikimas, 

ugdymo plane reikia skirti specialiųjų pamokų sutrikusioms funkcijoms lavinti ir individualiai ar 

grupinei specialiajai pedagoginei pagalbai teikti. 

50. Mokinio, kuriam rekomenduota  mokytis  pritaikius  Bendrąją  programą  arba  pagal 

pradinio ugdymo individualizuotą programą, atsižvelgiant į programos pritaikymo lygį, individualizuotą 

pradinio ugdymo programą mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Bendrojo ugdymo 

plano 33  punkto nuostatomis. 

51. Mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų individualioms ir grupinėms 

specialiosioms, logopedinėms pratyboms 1-4 klasėse skiriama po vieną pamoką per savaitę. 

 

III. ŠVIETIMO PAGALBOS (PSICHOLOGINĖS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS , 

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS ) TEIKIMAS 

 

52.  Psichologinė pagalba, specialioji pedagoginė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, 

specialioji pagalba teikiamos vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 (Žin., 2011, 

Nr. 88-4220), Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 (Žin., 2011, Nr. 92-



 

4395), Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ISAK- 941 (Žin., 2004, Nr. 100-3729; 

2011, Nr. 99-4675), Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 

V-1229 (Žin., 2011, Nr. 92-4396). 

 

IV. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS 

NAMIE 

 

53. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku mokymo 

proceso organizavimo būdu organizuoja gimnazija pagal Vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės 

psichologinės tarnybos bei gydytojų rekomendacijas, sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi 

namie laikotarpiui, vadovaudamasi Bendrojo ugdymo plano 39, 40 punktais: 

53.1. mokiniams, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, pagal pradinio 

ugdymo individualizuotą programą, skiriamos 8 valandos per savaitę, iš jų 2 ugdymo valandos 

skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIEDAI 
 
Priedas Nr.1 
 
Integruoto ugdymo organizavimas: 
 

1. Mokytojas gali savo nuožiūra integruoti dalykus, organizuoti integruoto mokymosi dieną ar 

savaitę. 

2. Žmogaus saugos bendroji programa ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendroji programa  (civilinė sauga, priešgaisrinė sauga ir saugaus eismo mokymas) pradinio ugdymo 

programoje integruojama į pasaulio pažinimą, lietuvių kalbą, matematiką, neformalųjį švietimą, klasės 

valandėles. 

3. Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas yra numatytas ilgalaikiuose planuose. 

4. Pirmoje, antroje, trečioje klasėje ugdymo procesas organizuojamas integruojant 

mokomuosius dalykus pagal pasaulio pažinimo temas. 
 

Priedas Nr. 2 
 

Ugdymo turinio planavimas: 
 
1. Rengiant dalyko ilgalaikius (mokslo metams) bei trumpalaikius (temai, skyriui) planus; 

2. Jeigu trumpalaikis planas yra mokytojo knygoje, kito rengti nereikia; 

3. Programos specialiųjų poreikių mokiniams rengiamos 1 - 3 mėnesiams; 

4. Neformaliojo švietimo programos rengiamos mokslo metams; 

5. Mokytojai rengia ilgalaikius planus (susitarta forma) pagal Bendrąsias programas, aptaria 

dalyko metodinėje grupėje, suderina su direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir pateikia direktorei derinti 

iki rugsėjo 7 dienos. Atsižvelgiant į situaciją, planai koreguojami. 

 

Planų formos: 

 
 

Ilgalaikis ___________m. m. ugdymo planas 

 

1. Titulinis lapas. 

2. Trumpa klasės charakteristika 

3. Tikslai ir uždaviniai. 

4. Mokymosi individualizavimas ir diferencijavimas. 

6. Mokymo ir mokymosi turinys: 

6.1. pagrindinės mokymosi priemonės; 

7. Lentelė. 

8. Vertinimas. 

9. Mokomųjų dalykų integravimo lentelė. 

 
 
Dalykas 

 
Veiklos sritis 

Mokinių pasiekimai 

(nuostatos, gebėjimai,  

žinios ir supratimas) 

 
Pastabos ( refleksija) 

 
 
 

   

                                              Trumpalaikis planas  



 

    

Dalykas  Data 
Ugdymo turinio  
išdėstymas 

Valandų  
skaičius 

Integraciniai  
ryšiai Veiklos sritis 

Pasiekimai 
(nuostatos, 
gebėjimai, žinios ir 
supratimas) 

       

 

 

 

      
 
Priedas Nr.3 

 
PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO 

 

TVARKOS APRAŠAS 

 

VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Vertinimo tvarkos tikslas – sudaryti sąlygas mokinio individualių galių pažinimui, 

saviraiškai, saviugdai bei siekti užsibrėžto tikslo. 

2. Šiam tikslui pasiekti keliami uždaviniai – skatinti mokymosi motyvaciją, mokyti mokinį 

įsivertinti ir planuoti tolimesnius veiksmus. Mokyti įžvelgti mokymosi galimybes, padėti nustatyti 

spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parenkant metodus. Informuoti mokinius ir jų tėvus 

(globėjus) apie ugdymosi rezultatus. 

 

VERTINIMO NUOSTATOS 

 

3. Vertinimas grindžiamas – amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais 

mokinio poreikiais. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese. Vertinimas – pagalba 

mokiniui, nes mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo mokymosi pasiekimus, jis mokosi 

įsivertinti. Vertinimas pozityvus ir konstruktyvus – vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, padedama 

ištaisyti spragas. Vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje. 

 

VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

4. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu. Prieš pradedant mokytis mokytojas 

aptaria su mokiniais, ką jie turi pasiekti ir kaip bus vertinama. Planuojant vertinimą tariamasi su 

mokiniais, prireikus – su psichologu, specialiuoju pedagogu, logopedu, tėvais. Vertinimas planuojamas 

taip, kad mokiniai žinotų, ką turi mokėti, kaip bus vertinama, kada ir kas vertins. Vertinimas 

planuojamas metams (kaip ir teminiai planai). 

 
FIKSAVIMAS 

 



 

5. Vertinant kiekvieno mokinio pasiekimus, atsižvelgiama ir į ugdytinio vertybinių nuostatų 

formavimąsi, jo norą mokytis, individualias pastangas, o svarbiausia – į daromą pažangą. 

6. Vertinant remiamasi Bendrosiose programose išvardintais požymiais. 

7. Pasiekimų vertinimas yra planuojamas kartu su ugdymo procesu, siejant jį su mokymosi 

tikslais, atsižvelgiant į mokinio patirtį ir gebėjimus. 

8. Mokiniams, mokomiems pagal pritaikytas ar individualias programas, taikomi tie patys 

pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijai, atitinkantys tos programos reikalavimus. 

9. Pasiekimai vertinami ugdymo proceso metu mokant ir mokantis (formuojamasis ir 

diagnostinis vertinimas) ir baigus kursą, ugdymo programą (apibendrinamasis vertinimas). 

10. Formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui 

informaciją apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes: 

10.1. didžioji dalis (apie 90%) vertinimo informacijos vaikams pateikiama žodžiu. Vertinimo 

informacija raštu pateikiama mokinių darbuose, elektroniniame dienyne; 

10.2. vertindamas raštu, mokytojas pažymi, ką mokinys jau geba ir ko negeba. Kiekvieną dieną 

vaikui už kasdienį raštu atliktą darbą nėra būtina rašyti komentarą ar vertinimą; 

10.3. parašytas komentaras už atliktą rašto darbą į sąsiuvinį nebūtinai perrašomas į elektroninį 

dienyną; 

11. Diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais 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: 

11.1.  atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs 

diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai. 

Per dieną neturėtų būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas; 

11.2. informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų, ir kitų užduočių atlikimo) 

mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip pat 

nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai, ir pan.); 

11.3. mokytojų metodinės grupės susitarimu mokykloje naudojami informacijos kaupimo 

būdai ir metodai: vertinimo aplankas, vertinimo aprašas, įrašai elektroniniame dienyne. 

12. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo etapo ir pradinio ugdymo programos 

pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per mokykloje nustatytą 

ugdomąjį laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių 

pasiekimų lygių požymius ir įrašomi elektroniniame dienyne: 

12.1. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas 

ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). 

Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“; 

12.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyse, nurodoma padaryta 

arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“; 



 

12.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje, įrašant „ pp“ arba „np“; 

12.4. baigus pradinio ugdymo programą rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas 5 klasės auklėtojui. 

 
 Pradinio ugdymo programos baigimo 

 pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas 

    

Dalykas 
Pasiektas lygis 

Komentarai 

 
(dorinis ugdymas: padarė pažangą, 

 

 
nepadarė pažangos; kiti dalykai: 

 

 
aukštesnysis pagrindinis, 

  

 
patenkinamas, nepatenkinamas) 

  

   

Dorinis ugdymas    

( tikyba)    

    

Gimtoji kalba    

(lietuvių kalba)    

Užsienio kalba    

(anglų kalba)    

Matematika    

    

Pasaulio 

pažinimas 
   

    

Dailė ir 
   

technologijos 
   

    

Muzika    

    

Kūno kultūra    

    

Šokis    

    

 

13. Vertinimas baigus pusmečio ir mokslo metų programą: 

13.1. klasės auklėtojas pusmečio (metų) pabaigoje užpildo ir direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui pateikia nustatytos formos klasės mokinių pažangos ir pasiekimų ataskaitą; 

13.2. klasės pasiekimų ir pažangos ataskaitoje yra surašoma visų dalykų pusmečio pasiekimų 

informacija apie pažangą; 

13.3. direktoriaus pavaduotojas ugdymui rengia mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos 

ataskaitas, kurias pristato ir aptaria Mokytojų tarybos posėdyje. 



 

 

MOKINIŲ IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMAS 

 

14.  Apie pasiekimų vertinimą ir informavimo tvarką mokiniai ir jų tėvai supažindinami 

mokslo metų pradžioje (rugsėjo 1 d.) bendrame mokinių, tėvų, mokytojų ir administracijos susirinkime. 

Mokytojas informuoja apie pasiektą pažangą (žodžiu ar raštu). 

15. Pagrindinis tėvų informavimo dokumentas yra elektroninis dienynas bei iš jo mėnesio 

pabaigoje išspausdinta mokymosi pasiekimų ataskaita( tiems tėvams, kurie nesinaudoja elektroniniu 

dienynu), su kuria tėvai susipažįsta ir pasirašę grąžina mokytojai.  Pusmečio ir metinė atskaitos yra 

susegamos į aplanką. 

16. Gimnazijoje kiekvieno mėnesio paskutinis penktadienis – „Atvirų durų“ diena tėvams. 

17.  Ne mažiau kaip kartą per mokslo metus (pasibaigus pusmečiui) organizuojamas visuotinis 

tėvų susirinkimas (jame dalyvauja ir mokytojai), klasėse – ne mažiau kaip 3 kartus per metus. 

18. Klasių auklėtojai, mokytojai, specialistai, mokyklos administracija tėvus gali informuoti:  

18.1. telefonu (kai reikia informuoti greitai arba kai informuojant raštu negaunama informacija 

iš tėvų); 

18.2. elektroniniu paštu (pagal galimybes); 

18.3. raštu (parašyti tėvams informacinį pranešimą, kurį mokinys turi atnešti su tėvų parašu); 

18.4. jei anksčiau išvardintais būdais tėvų informuoti nepavyksta, apsilankoma mokinio 

namuose. 

VERTINIMO DALYVIAI 

 

19. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka - tai dokumentas, kuriuo vadovaujasi visi 

gimnazijos pradinių klasių mokytojai, mokiniai, jų tėvai. Su mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarka supažindinami visi mokiniai ir jų tėvai. 

 

Baigiantis pusmečiui ir mokslo metams naudojamas vertinimas lygiais: 
 
1-4 klasei 

 
Lygiai 

 

Dalykas Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinimas Nepatenkinamas 

 lygis lygis lygis lygis 

     

     
 
 

Priedas Nr. 4 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 



 

Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms: 

meniniams, kalbiniams, sportiniams, moksliniams, techniniams, socialiniams gebėjimams ugdyti 

būreliuose, klubuose. 

 

II. Neformaliojo švietimo planavimas ir derinimas 

 

1. Klasių auklėtojai gegužės mėnesį vykdo apklausą žodžiu dėl mokinių pageidavimų kitiems 

mokslo metams apie būrelių veiklą. 

2. Metodinėje taryboje  svarstomos  neformaliojo švietimo pasirinkimo galimybės. 

3. Neformaliojo švietimo būrelių vadovai rengia programas. 

Gimnazijos tarybai pritarus, neformaliojo švietimo valandos direktoriaus įsakymu skiriamos 

atsižvelgiant į klasių komplektų skaičių, neformaliojo švietimo organizavimo tradicijas ir tikslingumą, 

turimas mokinio krepšelio. 

4. Ruošiamas neformaliojo švietimo veiklos projektas. 

5. Iki mokslo metų pradžios būrelių vadovai ruošia reklamą neformaliojo švietimo veiklai. 

6. Neformaliojo švietimo būrelių vadovai dalyvauja direkcijos ir mokinių susirinkimuose ir per 

pirmąją rugsėjo mėnesio savaitę sukomplektuoja neformaliojo švietimo grupes. 

7. Neformaliojo švietimo veikla mokiniams neprivaloma, laisvai pasirenkama. 

8. Neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažiau kaip 7 mokiniai. 

9. Neformaliojo švietimo valandos nėra skiriamos pasirenkamiems dalykams, pagilintam 

dalykų mokymui. 

10. Neformaliojo švietimo veiklai sudaromas atskiras tvarkaraštis. 

 

III. Neformaliojo švietimo būrelių atsiskaitymas bei veiklos fiksavimas 

 

11.  Neformaliojo švietimo būrelių veiklos atsiskaitymas vyksta įvairių švenčių, renginių, 

minėjimų, konkursų, olimpiadų bei netradicinio ugdymo dienų metu. 

12. Neformaliojo švietimo būrelių veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. 

13. Neformaliojo švietimo būrelių vadovai privalo žymėti mokinių lankomumą, taip pat 

pravesti mokiniams saugaus elgesio instruktažus. 

 

1-4 klasėms neformaliojo švietimo valandos skiriamos 

 

Pavadinimas  (ugdymo kryptis) 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 
     

Tyrinėju ir mokausi     1  

 (gamtamokslinė ir sveikos gyvensenos)     

Išmanieji robotukai ( informatika) 1    

     

Keramika      

( etnokultūrinė-kraštotyrinė)    1 



 

     

Metų ratas ( etnokultūrinė)  1    

     

Mažieji Žmuidzinavičiukai   1  
(meninė)     

Augu stiprus ir sveikas ( sportinė ir  1   

sveikos gyvensenos veikla)     

     

Muzikos būrelis (meninė)  1  1 
     

Iš viso: 2 2 2 2 
     

 

 

Priedas Nr. 5 
 

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO SEIRIJŲ 

A. ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švietimo pagalbos teikimo gimnazijoje tvarkos aprašas (toliau vadinama – Tvarkos 

aprašu) nustato socialinės pedagoginės pagalbos (toliau vadinama – Pagalba) teikimo mokiniams 

tikslus, uždavinius, principus, formas, rūšis, gavėjus, teikėjus ir organizavimą. 

2. Pagalba – tai mokyklos darbuotojų (socialinių pedagogų, klasės auklėtojų, mokytojų ir 

administracijos) veikla, susijusi su mokinių socialinių bei pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti 

padidinti švietimo veiksmingumą. 

3. Tvarkos aprašas yra skirtas bendrojo lavinimo, vaikų neformaliojo švietimo mokykloms, 

Pagalbos teikėjams ir gavėjams. 

4. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Specialiojo 

ugdymo įstatymu, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, Vyriausybės 

nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo Tvarkos aprašu. 

 

II. PAGALBOS TEIKIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI, 

FORMOS IR RŪŠYS 

 

5. Pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą 

mokinių ugdymąsi ir mokymąsi gimnazijoje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir 

pilietinei brandai. 

6. Pagalbos teikimo uždaviniai: 

6.1. Šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti; 

6.2. Sugrąžinti į gimnaziją jos nelankančius mokinius; 

6.3. Kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikams ir jaunimui pasirinkti mokyklą pagal 

jų protines ir fizines galias; 

6.4. Padėti mokiniui adaptuotis gimnazijoje; 

6.5. Teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas.  



 

7. Pagalbos teikimo principai: 

7.1. Lygios galimybės – kiekvienam mokiniui laiduojamas Pagalbos prieinamumas; 

7.2. Visuotinumas – Pagalba teikiama visiems gimnazijos mokiniams, kuriems jos reikia; 

7.3. Kompleksiškumas – Pagalba teikiama visiems pagal poreikį kartu su kitomis 

švietimo sistemos pagalbos mokiniui teikimo formomis (informacine, psichologine, specialiąja 

pedagogine ir specialiąja pagalba, sveikatos priežiūra mokykloje bei kt.); 

7.4. Veiksmingumas – remiamasi profesionalia vadyba, tinkamai ir laiku priimtais sprendimais; 

7.5. Individualumas – Pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio ar konkrečios 

gimnazijos problemas. 

8. Pagalbos teikimo formos: 

8.1. Individualus darbas su mokiniu – parama krizių metu, socialinių ir pedagoginių mokinio 

problemų sprendimas; 

8.2. Darbas su grupe – socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas; ugdymo dalyvių tarpusavio 

santykių reguliavimas; palaikymo ar savipagalbos grupių organizavimas; 

8.3. Darbas su mokinio šeima, jo atstovais pagal įstatymą – pagalba sprendžiant problemas, 

trukdančias vaiko ugdymosi procesui, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos bendradarbiavimo 

stiprinimas; 

8.4. Darbas su gimnazijos bendruomene – saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas, savivaldos 

aktyvinimas, darbas su mokytojais, mokyklos administracija; 

8.5. Darbas su vietos bendruomene – ryšių tarp vietos bendruomenės ir mokyklos 

palaikymas; savanorių ir bendruomenės įtraukimas į informacinės, psichologinės, specialiosios 

pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimą; 

8.6. Darbas sus socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine 

tarnyba, policija, savivaldybės ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigomis, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.) siekiant užtikrinti Pagalbos 

veiksmingumą ar kuriant socialinių pedagoginių problemų prevencijos sistemą. 

9. Pagalbos teikimo rūšys: 

9.1. Konsultavimas – mokinio, mokinių grupės, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas, siekiant padėti išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje, 

padedant mokytis ir naujai elgtis; 

9.2. Tyrimų organizavimas – aplinkos poveikio mokinio ar mokinių ugdymosi sunkumams 

analizė; 

9.3. Socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas – gebėjimų priimti sprendimus ir spręsti 

problemas ugdymas, mokymas kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save, elgtis 

visuomenėje priimtinais būdais, valdyti emocijas, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas; 

9.4. Elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas; 

9.5. Nusikalstamumo,  gimnazijos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija; 



 

9.6. Išteklių telkimas socialinių partnerių bendruomenėje paieškai; Pagalbos tinklo vaikui ir jo 

šeimai kūrimas; projektų inicijavimas, kūrimas bei įgyvendinimas; gimnazijos savivaldos aktyvinimas; 

tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas; 

9.7. Pagalbos komandos telkimas gimnazijoje, siekiant veiksmingai spręsti problemas vaiko 

labui. 

 

III. PAGALBOS GAVĖJAI, TEIKĖJAI IR ORGANIZAVIMAS 

 

10. Pagalbos gavėjai yra gimnazijos mokiniai. 

11. Pagalbos teikėjai yra gimnazija. 

12. Gimnazijos vadovas ir jo įgaliotas asmuo yra atsakingas už Pagalbos teikimą. 

13. Gimnazija, teikdama Pagalbą, bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), vaiko 

teisių apsaugos tarnyba, socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos ir 

kitomis institucijomis, vietos bendruomene. 

14. Socialinę pedagoginę pagalbą gimnazijoje vykdo socialinis pedagogas, klasės auklėtojas, 

mokytojas, administracija ir kiti darbuotojai: 

14.1. Socialinis pedagogas arba gimnazijos direktorius (kai nėra socialinio pedagogo) telkia 

Gimnazijos Pagalbos komandą, kuri kasmet iki spalio 10 d. rengia Pagalbos teikimo planą, koordinuoja 

jo įgyvendinimą gimnazijoje ir už jos ribų bei pati teikia Pagalbą vaikams, kai neužtenka klasės 

auklėtojo ar mokytojo kompetencijos; 

14.2. Klasės auklėtojas ir mokytojas teikia Pagalbą savo klasės ar grupės vaikams; 

14.3. Gimnazijos vadovas kiekvienais metais iki mokslo metų pradžios tvirtina Pagalbos 

komandos sudėtį, Pagalbos teikimo gimnazijoje planą; 

14.4. Gimnazijos administracija užtikrina Pagalbos teikimą gimnazijoje ir už jos ribų; 

14.5. Gimnazijos administracija kasmet iki gruodžio 1 d. Lazdijų rajono savivaldybės 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atsakingam specialistui teikia ataskaitą apie Pagalbos teikimo plano 

įgyvendinimą gimnazijoje. 

15. Gimnazija, siekdama užtikrinti Pagalbos teikimo veiksmingumą, sudaro sutartis su 

sveikatos, policijos, socialinėmis, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis, dirbančiomis su 

vaikais bendruomenėje, savivaldybėje ar kitose vietovėse, dėl Pagalbos teikimo gimnazijoje ir už jos 

ribų. 

 

IV. PAGALBOS FINANSAVIMAS 

 

16. Pagalba finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų 

bei kitų šaltinių. 

 

Priedas Nr.6 

 
 

Mokinių mokymosi krūvio ir namų darbų reguliavimo priemonės 
 



 

Mokinių krūvis ir namų darbai skiriami vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 ,,Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „ Bendrojo lavinimo 

mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.“ 

 

Namų darbai neskiriami: 
 

1. Pirmoje klasėje pirmąjį pusmetį; 

2. Išleidžiant atostogų ir savaitgaliams. 

 

Namų darbų skyrimo laikas pagal klases: 

 

Klasės I II III-IV 
    

Laikas, skirtas namų užduotims 0 0 5 val. 

atlikti, valandomis per savaitę  0,5 val. (antrą pusmetį)  

    

Per dieną 0 6 min 1 val. 

    
 

Tikrinamieji darbai skiriami: 
 

 darbingiausiomis dienomis – antrą ir trečią pamokas antradieniais, trečiadieniais ir 

ketvirtadieniais; 

 pakartoti pamokose išeitą medžiagą; 

 tobulinti mokėjimus ir įgūdžius. 

 

Tikrinamieji darbai neskiriami prieš šventes ir atostogas. 

 

Skiriant namų darbus laikomasi šių principų: 

 

 namų darbų užduotys turi būti konkrečios;  

 mokiniai turi žinoti namų darbų atlikimo paskirtį, kokius mokėjimus ir įgūdžius tobulins; 

 namų darbų užduotys tiek savo turiniu, tiek savo forma turi sietis su išeita per pamoką 

medžiaga; 

 neskiriamos netipinės užduotys; 

 užduotims atlikti skirtas laikas neturėtų viršyti nurodyto laiko; 

 užduotys diferencijuojamos. 

 

Tėvai turėtų: 

 

 sudaryti tinkamas sąlygas (atskiras kampelis ar kambarys, geras apšvietimas, patogūs baldai, 

dienotvarkė); 

 domėtis kaip vaikui sekasi, kokie sunkumai iškyla ruošiant pamokas; 

 paaiškinti, tačiau neturėtų atlikti užduočių už vaiką; 

 pasitarti su mokytoju, jei pastebėjo, kad vaikui sunkiai sekasi atlikti namų darbus. 



 

Mokymo krūvis per mokslo metus paskirstomas taip: mokslo metų pradžioje jis palaipsniui 

didėja, o pabaigoje mažėja. 

Minimaliu krūviu dirbama: pirmoje klasėje pirmas šešias savaites. Kitose klasėse – pirmas 

dvi, tris savaites, savaitę trimestro pabaigoje, po kiekvienų atostogų – pirmą savaitę ir mokslo metų 

paskutinį mėnesį. 

 

Priedas Nr. 7 

 

Vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių parinkimo principai ir tvarka 

 
 

Vadovėliai ir kitos mokymosi priemonės parenkamos atsižvelgiant į klasės lygį bei 

gimnazijos galimybes. 

 

Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijoje naudojami vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai 

 

Klasė Lietuvių kalba 

 

Pasaulio pažinimas Matematika Muzika 

1 L. Grabauskienė,  

R. Stasaitienė,  

S. Žukas 

„Vaivorykštė“ 

D. Kiseliova,  

A. Kiseliovas, 

L. Ubavičienė   

„ Vaivorykštė”. 

D. Kiseliova,  

A. Kiseliovas,  

„ Vaivorykštė”. 

R. Dikčienė,   

D. Pilibavičienė 

 „Vaivorykštė“ 

2 L. Grabauskienė,  

R. Stasaitienė,  

S. Žukas 

„Vaivorykštė“ 

D. Kiseliova, 

A. Kiseliovas,  

L.Ubavičienė 

„Vaivorykštė”. 

D. Kiseliova,  

A. Kiseliovas,  

„Vaivorykštė”. 

R. Dikčienė, 

D. Pilibavičienė 

 „Vaivorykštė“ 

3 L. Grabauskienė, 

 R. Stasaitienė,  

S. Žukas 

„Vaivorykštė” 

D. Kiseliova, 

A. Kiseliovas,  

L. Ubavičienė 

„ Vaivorykštė”. 

D. Kiseliova, 

A. Kiseliovas 

„Vaivorykštė“. 

 

R. Dikčienė, 

D. Pilibavičienė 

„Vaivorykštė“ 

4 E. Marcelionienė, 

V. Plentaitė 

„Naujasis Šaltinis“ 

R. Makarskaitė- 

Petkevičienė, 

V. Vanagirienė 

„Raktas“  

B. Balčytis, 

A.Vaičiulienė 

„Skaičių šalis“ 

V. Krakauskaitė 

„Lakštutė“ 

 

Priedas Nr.8 

NETRADICINIO UGDYMO DIENOS 

 

Eil. 

Nr. Darbo turinys Klasė 

 

Data 

 

Atsakingi 

1. 

„Mokausi kartu su tėveliais“.  

 1 – 4 

2017-10-27 Klasių auklėtojos 



 

2 Popietė „Kalėdų belaukiant“ 

 1 – 4 

2017-12-22 L. Maziukienė 

3 Muziejų ir įžymių vietų lankymas. 

Mokomosios-pažintinės 

ekskursijos, skirtos Lietuvos 

Valstybės atkūrimo šimtmečiui. 

1 – 4 2018-02 mėn. Klasių auklėtojos 

4 Šeimos turizmo ir sporto diena 

 

1 – 4 2018-05-12 Klasių auklėtojos 

5 Mokslo metų užbaigimo šventė. 

Mokslo metų sėkmės pamatavimo 

diena. 

1 – 4 2018-05-31 Klasių auklėtojos 

 

Priedas Nr. 9 

 

SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ SPECIALIŲJŲ 

UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) 

ATPAŽINIMO IR TENKINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Aprašas parengtas vadovaujantis Naujuoju Švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo 

ministerijos patvirtintu Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių 

gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvetinimo ir 

specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu. Vadovaujantis Aprašu, Lazdijų rajono Pedagoginės 

psichologinės tarnybos (PPT) išvadomis ir rekomendacijomis skiriamas mokinių specialusis ugdymas 

ir švietimo pagalba Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje. 

 

II. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ATPAŽINIMO IR TENKINIMO TVARKA 

 

2. Organizuojant ugdymo procesą,  specialiųjų poreikių mokinio ugdymo(si) rezultatai 

vertinami, atsižvelgiant į pritaikytos arba individualizuotosios programos įsisavinimą. 

3. Gimnazijos direktorius: 

3.1. sudaro Vaiko gerovės komisiją (VGK); 

3.2. tvirtina specialiųjų poreikių mokinių sąrašus ir jiems parengtas programas; 

3.3. Skiria Švietimo pagalbą, tėvams sutikus. 

4. Vaiko gerovės komisija savo veiklą grindžia gimnazijos VGK nuostatais. 

5. Klasės mokytojas: 

5.1. klasės mokytojas mokinį stebi, vertina pasiekimus ir nustatęs mokymosi sunkumus pildo 

Anketą (2 priedas); 

5.2. informuoja tėvus ir VGK apie vaiko mokymosi sunkumus; 



 

5.3. kartu su specialiuoju pedagogu parengia programas; 

5.4. ugdo vadovaudamasis PPT išvadomis ir rekomendacijomis; 

5.5. vertina realius mokinio pasiekimus pagal jam skirtą programą; 

5.6. kaupia mokinių piešinius, rašto darbus, atlieka klaidų analizę; 

5.7. dalyvuja VGK posėdžiuose ir pasitarimuose; 

5.8. dalyvauja PPT mokinio specialiųjų poreikių atpažinimo tyrime; 

5.9. dėl penktos klasės mokinio mokymosi sunkumų į mokyklos SUK kreipiasi ne anksčiau 

kaip po 3 mėn. 

6. Gimnazijos specialusis pedagogas: 

6.1. dalyvauja VGK posėdžiuose ir pasitarimuose; 

6.2. supažindina tėvus su vaiko specialiaisiais poreikiais ir konsultuoja; 

6.3. padeda mokytojams parengti programas; 

6.4. analizuoja korekcinio darbo seką; 

6.5. lavina sutrikusias pažinimo funkcijas ir šalina mokymosi negales; 

6.6. veda pratybas individualias, pogrupines, grupines; 

6.7. kasmet PPT pateikia: 

6.7.1. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašą; 

6.7.2. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, lentelę. 

7. Gimnazijos logopedas: 

7.1. gavęs tėvų sutikimą, tiria ir įvertina mokinių kalbą; 

7.2. pildo kalbos korteles; 

7.3. kaupia mokinių rašto darbus su klaidų analize; 

7.4. kasmet rugsėjo mėnesį parengia mokinių sutrikusio kalbėjimo ir kalbos sąrašą; 

7.5. žinias apie sutrikusios kalbos ir kalbėjimo sutrikimus; 

7.6. veda individualias, pogrupines, grupines logopedines pratybas; 

7.7. supažindina tėvus, mokytojus su kalbos ar kalbėjimo sutrikimu, korekcinio darbo eiga, 

pratybų tvarkaraščiu; 

7.8. organizuoja pratybas pamokų ir ne pamokų metu, VGK sprendimu; 

7.9. fiksuoja mokinio pasiekimus žurnale. 

 

Priedas Nr. 10. 

 

MOKYMOSI PAGAL FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS SEIRIJŲ ANTANO 

ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOJE FORMŲ IR MOKYMO ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 



 

1. Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus 

gimnazijoje (toliau – Gimnazija) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato mokymosi pagal bendrojo ugdymo formas ir mokymo organizavimą pagal šias formas.  

2. Aprašas skirtas asmenims, siekiantiems įgyti pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir 

geriau pasirengti tolesniam mokymuisi. Aprašu siekiama sudaryti sąlygas švietimo sistemos lankstumui, 

atvirumui, skatinti asmenų mokymąsi visą gyvenimą. 

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, 

Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804). 

 

II. MOKYMOSI FORMOS IR MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDAI 

 

4. Mokymosi pagal bendrojo ugdymo mokymo programas formos yra šios: 

4.1. grupinio mokymosi forma, kai tam tikram laikotarpiui sudarytos mokinių grupės (klasė, 

laikinoji grupė ar kita) (toliau – klasė, grupė) mokytojų mokomos gimnazijoje; 

4.2. pavienio mokymosi forma, kai tam tikrą laikotarpį mokinys mokosi individualiai mokomas 

mokytojo, ar individualiai, periodiškai dalyvaudamas grupinėse ir (ar) individualiose mokytojo 

konsultacijose. 

5. Grupinio mokymosi forma įgyvendinama mokymo proceso kasdieniu organizavimo būdu – 

mokiniai reguliariai, 5 dienas per savaitę, lanko gimnaziją ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų pagal 

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. 

6. Pavienio mokymosi forma įgyvendinama savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu 

– mokinys savarankiškai mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, 

atskirų dalykų ar jų modulių). Savarankiškai besimokantiems asmenims mokytojai gimnazijoje teikia 

grupines ar individualias konsultacijas. 

 

III. MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Mokiniai gali mokytis grupinio ar pavienio mokymosi formomis, taip pat gali būti mokomi 

vienu ar keliais mokymo proceso organizavimo būdais. 

8. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai taikomi atsižvelgiant į 

gimnazijos paskirtį. 

9. Kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu mokomi pagal pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programas 7(6)–18 metų (iki 21 metų – turintys specialiųjų ugdymosi poreikių) 

mokiniai.  

10. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu mokomi: 

10.1. pagal pradinio ugdymo programą 7(6)–10 metų namie besigydantys mokiniai, jei dėl 

ligos ar patologinės būklės gydytojų konsultacinė komisija skiria mokymą namie;  



 

10.2. pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokantys 11–18 metų (iki 21 metų 

– turintys specialiųjų ugdymosi poreikių) mokiniai, dėl ligos ar patologinės būklės pagal gydytojų 

konsultacinės komisijos paskirtą mokymą namie, negalintys mokytis kasdieniu būdu grupinio 

mokymosi forma; 

10.3. mokiniai, besimokantys pagal vidurinio ugdymo programą kasdieniu būdu atitinkamo 

dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, jei nesusidaro laikinoji grupė; 

11. Vadovaujantis Aprašu mokymosi forma ir mokymo proceso organizavimo būdas 

pasirenkamas bendru mokinio, mokinio (išskyrus suaugusįjį) tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos 

vadovo sutarimu, atsižvelgus į mokinio mokymosi poreikius, specialiuosius ugdymosi poreikius ir 

gimnazijos galimybes organizuoti mokymo procesą atitinkamu būdu, ir visa tai įteisinama mokymo 

sutartyje. Nesant galimybės mokyti pageidaujamu mokymo proceso organizavimo būdu, mokiniui 

siūloma susirasti kitą mokyklą, užtikrinančią tokį būdą. 

12. Mokyti kiekvienu mokymo proceso organizavimo būdu, išskyrus individualų ir 

savarankišką (pavienio mokymosi forma), sudaromos atskiros klasės ir grupės. 

13. Mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, 

bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais. 

14. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma dienynuose (elektroniniuose dienynuose). 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Gimnazijoje taikomos mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai 

nustatomi gimnazijos nuostatuose, atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikių įvairovės tenkinimą, 

gimnazijos turimas mokymo (-si) priemones, mokymo lėšas, mokytojų pasirengimą. 

16. Mokiniui mokymo valandų skaičių per savaitę klasėje, grupėje, grupinėms ir 

individualioms konsultacijoms nustato bendrieji ugdymo planai Mokymo lėšos skiriamos pagal Mokinio 

krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2009, Nr. 158-7134). Asmenys, 

turintys vidurinį išsilavinimą, už mokytojų, pakartotinai juos mokančių pageidaujamų vidurinio ugdymo 

programos dalykų, darbą sumoka savo lėšomis. Mokytojų darbo apmokėjimas apskaičiuojamas teisės 

aktų nustatyta tvarka. Atlyginimo už mokymąsi mokėjimo tvarka įforminama mokymo sutartyje. 

Mokyklos gautos įmokos laikomos pajamomis, gautomis už teikiamas paslaugas, ir naudojamos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

 

Priedas Nr. 11 

 

MOKINIŲ PAŽINTINEI VEIKLAI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 



 

 

1. Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarka yra skiriama užtikrinti tikslingą ir 

racionalų lėšų, skirtų pažintinei veiklai, panaudojimą. 

2. Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų dydį nustato Moksleivio krepšelio ir sutartinių 

moksleivių apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 

d. nutarimu Nr. 785 (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2002, Nr. 119-5339). 

3. Tvarka atitinka Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Seimo 2006 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. X-818 (Žin., 2006, 102-3939), Valstybinės 

švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 82 (Žin., 2005, Nr. 12–391). 

4. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

Pažintinė veikla – viena iš neformaliojo vaikų švietimo formų, skirta skatinti vaikų ir jaunimo 

tautinį, pilietinį ir kultūrinį ugdymą. 

Pažintinis objektas - turintis sociokultūrinę ar meninę vertę objektas. 

Mokyklos pažintinės veiklos lėšos – konkrečios mokyklos mokinio krepšelio pažintinei veiklai 

skirtų lėšų dalis. 

 

II. PAŽINTINĖS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI 

 

5. Pažintinės veiklos tikslas – padėti suvokti savo tautos istorijos, kultūros, gamtos savitumą, 

puoselėti ir išlaikyti tautinę savimonę. 

6. Organizuojant pažintinę veiklą keliami šie uždaviniai: 

6.1. ugdyti kompetencijas, padėsiančias vaikui formuotis ir išlaikyti tautinę savimonę; 

6.2. skatinti naujas pažinimo formas ir metodus; 

6.3. skatinti pažinti savo gyvenamą vietovę, regioną, šalį. 

7. Organizuojant pažintinę veiklą, laikomasi šių principų: 

7.1. aktualumo - veikla atitinka pažintinį objektą lankančių vaikų kultūrinę ir socialinę patirtį; 

7.2. demokratiškumo – mokyklos bendruomenė identifikuoja poreikius ir nustato prioritetus; 

7.3. prieinamumo – veikla prieinama visiems vaikams, nepriklausomai nuo jų mokymosi 

galimybių, pasiekimų ir socialinės padėties; 

7.4. visuotinumo – lėšos pažintinei veiklai yra skiriamos kiekvienam vaikui, besimokančiam 

pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

  

III. PAŽINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 

8. Pažintinė veikla organizuojama išnaudojant teritorijos, kurioje yra gimnazija teikiamas 

galimybes, palaipsniui pereinant prie savivaldybės, apskrities ar šalies pažintinių objektų. 

9. Lėšos, skirtos mokinių pažintinei veiklai, naudojamos apmokėti už: 



 

9.1. mokinių dalyvavimą kitų švietimo teikėjų organizuojamose pažintinėse edukacinėse 

programose ir projektuose; 

9.2. bilietus į pažintinius objektus; 

9.3. mokinių ir juos lydinčių asmenų kelionės (transporto) į pažintinius objektus išlaidas; 

9.4. gido paslaugas. 

10. Rekomenduojami tokie pažintiniai objektai kaip muziejai, istorijos, gamtos, geografijos, 

kultūros paminklai ir šios veiklos formos: ekskursijos, išvykos, kraštotyrinė veikla, vaikų turizmo 

renginiai pažintiniais tikslais ir pan. 

11. Lėšų negalima naudoti: 

11.1. kelionių į užsienį ir su jomis susijusioms išlaidoms apmokėti; 

11.2. mokytojo darbo apmokėjimui už organizuojamą pažintinę veiklą; 

11.3. mokinių išvykų į olimpiadas, konkursus, sporto varžybas ir pan. apmokėjimui; 

11.4. pramoginių renginių lankymo ir organizavimo išlaidoms apmokėti; 

11.5. projektų, programų parengimo išlaidoms apmokėti; 

11.6. mokinių poilsio organizavimui. 

12. Gimnazijos vadovas, suderinęs su steigėju, pažintinei veiklai gali panaudoti ir kitas 

sutaupytas mokinio krepšelio lėšas. 

13. Siekdama pažintinės veiklos kokybės, veiksmingumo didinimo, paslaugų savikainos 

mažinimo, gimnazija gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis dėl pažintinės veiklos organizavimo su 

neformaliojo švietimo, kultūros ir kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Pažintinei veiklai finansuoti gali būti naudojamos rėmėjų, tėvų ir kitos lėšos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

 

Priedas Nr.12 

 

TĖVŲ INFORMAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos parengta tėvų informavimo ir bendradarbiavimo su 

tėvais tvarka siekia tenkinti bendruomenės interesus, laiduoti konstruktyvų jos narių (mokinio-tėvų-

mokytojų) bendradarbiavimą. Šia tvarka siekiama skirti dėmesį kiekvienam mokiniui, padėti 

kiekvienai šeimai įveikti mokinio ugdymosi ir socializacijos sunkumus. 

2. Gimnazijos moksleivių tėvams informacija, susijusi su LR Vyriausybės, Švietimo ir mokslo 

ministerijos bei gimnazijos vykdoma švietimo politika gali būti teikiama: 

2.1. gimnazijos interneto svetainėje; 



 

2.2 gimnazijos elektroniniame dienyne; 

2.3 klasės tėvų susirinkimuose; 

2.4 gimnazijos tėvų susirinkimuose; 

2.5 gimnazijos bibliotekoje; 

2.6. pokalbiuose su gimnazijos administracija. 

3. Informacija, susijusi su gimnazijos švietimo politikos vykdymu, yra grindžiama LR švietimo 

įstatymu, gimnazijos nuostatais, mokyklos strateginės veiklos bei gimnazijos metinės veiklos 

programa. 

4. Visais kitais atvejais informacija teikiama LR įstatymuose nustatyta tvarka. 

 

II. TĖVŲ INFORMAVIMAS APIE MOKINIŲ PASIEKIMUS, LANKOMUMĄ 

 

Pagrindinis tėvų informavimo dokumentas yra elektroninis dienynas bei kiekvieną mėnesį iš 

elektroninio dienyno išspausdinta mokymosi ir lankomumo ataskaita. 

Vertinimą (pažymius, įskaitas) į elektroninį dienyną mokytojai surašo pamokų metu arba tą 

pačią dieną pasibaigus pamokoms. 

Klasių auklėtojai išspausdina mokymosi ir lankomumo ataskaitą ne rečiau kaip kartą per 

mėnesį, iki kiekvieno mėnesio 14 d. 

Jei po 14 d. tėvai negauna mokymosi ir lankomumo ataskaitos, jeigu joje mažai arba visai 

nėra įrašų (vertinimų, praleistų pamokų, klasės vadovo parašų), tėvai pagal Lietuvos Respublikos 

Švietimo įstatymą turi teisę kreiptis į klasės auklėtoją, o jam negalint paaiškinti, į gimnazijos 

administraciją. 

Gimnazijoje ne mažiau kaip kartą per mokslo metus (pasibaigus I pusmečiui) 

organizuojamas visuotinis tėvų susirinkimas (jame dalyvauja ir mokytojai), klasėse – ne mažiau 

kaip 3 kartus per metus. Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamos „atvirų durų“ 

dienos tėvams. 

Klasių koncentrų tėvų susirinkimuose supažindinama su:  

brandos egzaminų organizavimo tvarka; 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarka;  

vidurinio ugdymo programos pasirinkimais;  

stojimo į aukštąsias bei kitas mokyklas tvarka. 

Tėvai apie mokinių elgesį ir mokymąsi gali būti informuojami įrašais elektroniniame dienyne, 

kiekvieną mėnesį iš elektroninio dienyno išspausdinant mokymosi ir lankomumo ataskaitą, kurioje 

tėvai pasirašo ir grąžina auklėtojai. Jei mokinys negrąžina mokymosi ir lankomumo ataskaitos, tėvai 

informuojami kitais būdais. 

Klasių auklėtojai, mokytojai, specialistai, gimnazijos administracija tėvus gali informuoti: 

telefonu (kai reikia informuoti greitai arba kai informuojant raštu negaunama grįžtamoji informacija iš 

tėvų); 



 

elektroniniu paštu (pagal galimybes); 

raštu (parašyti tėvams informacinį pranešimą, kurį mokinys turi atnešti su tėvų parašu); 

jei aukščiau išvardintais būdais tėvų informuoti nepavyksta, tėvai kviečiami į pokalbį su 

gimnazijos Vaiko gerovės komisija arba apsilankoma mokinio namuose. 

Jei panaudojus išvardintus būdus iš tėvų grįžtamoji informacija negaunama, medžiaga 

perduodama Vaikų teisių apsaugos tarnybai. 

 

SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos 

2017 m. birželio 9 d. 

posėdžio protokolas Nr.5 
 


