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1. Lazdijų r. Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai (toliau – ugdymo planai) reglamentuoja 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programų, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaikytų ir 

individualizuotų ugdymo programų (toliau – Ugdymo programos) ir su šiomis programomis susijusių 

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir 

kitais teisės aktais, sudaromi 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų mokyklos ugdymo planai. 
 

2. 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. 

3.Gimnazijos ugdymo plano uždaviniai: 

Patobulinti pamokos vadybą, aktyvinant mokinius ir mokant juo mokytis. 

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. 

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.  

4. Gimnazijos ugdymo planuose vartojamos sąvokos: 
 

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

4.2. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, 

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

4.3. Išlyginamoji klasė – klasė, sudaryta iš mokinių, nutraukusių mokymąsi ar nesimokiusių 

kai kurių bendrojo ugdymo dalykų. 
 

4.4. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis 

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 
 

4.5. Gimnazijos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 
 

4.6. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 
 

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

įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 
 

4.8. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

4.9. Elektroninis dienynas – dienynas, tvarkomas naudojant tam pritaikytas IKT 
 

4.10. Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  
 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Ugdymo organizavimas 5–IV gimnazijos klasėse: 
 

5.1. 2017–2018 mokslo metai. 
 

5.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.  
 

5.1.2. Ugdymo proceso trukmė 5–III gimnazijos klasės mokiniams – 181 ugdymo diena, IV 

gimnazijos klasės mokiniams – 166 ugdymo dienos.  

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

I-asis pusmetis - 09-01 – 01-19, II-asis pusmetis - 01-22 – 06-15 (IVg klasei – 05-25). 
 

5.1.4. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d. 



 

 

Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d. 

 
 

5.1.5. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 5–10, I–III 

gimnazijos klasės mokiniams nustato gimnazijos vadovas, suderinęs su gimnazijos taryba ir 

savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

5.1.6. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir 

mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. 
 

5.2. 2018–2019 mokslo metai. 
 

5.2.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d. 
 

5.2.2. Ugdymo proceso trukmė 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, 

IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos. Gimnazijoje mokomasi pusmečiais penkias 

dienas per savaitę: I-asis pusmetis - 09-01 – 01-18, II-asis pusmetis - 01-21 – 06-21 (IVg klasei – 05-

25). 
 

5.2.3. Ugdymo procese mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario 

(Velykų) atostogos. Jų bendra trukmė – 17 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių 

dienos. Atostogas mokiniams skiriamos ne rečiau kaip kas 7–8 ugdymo savaites. Atostogų pradžią ir 

pabaigą nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savivaldybės Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriumi. 

5.2.4. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 
 

Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 

d. 

Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.  

 

5.2.5. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 5–10, I–III 

gimnazijos klasės mokiniams nustato gimnazijos direktorius, suderinęs su gimnazijos taryba ir 

savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

5.2.6. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir 

mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. 
 

 

 

6. Sprendimus dėl 2017–2018 mokslo metais 10 ugdymo dienų, 2018–2019 mokslo metais – 

15 ugdymo dienų organizavimo laiko priima:  



 

 

6.1. gimnazija 2017–2018 ir  2018–2019 mokslo metais nutarė 5 dienas organizuoti pamokas, 

likusias dienas – netradicinį ugdymą; 
 

6.2. savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo, įvertinęs mokyklos siūlymus dėl 

5 ugdymo dienų 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metais. 
 

7. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 
 

 

8. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario 

(Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią 

darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso 

metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama 

į ugdymo dienų skaičių. 
 

9. Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 

gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, 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. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties 

paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. 

Gimnazijos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja 

gimnazijos tarybą ir savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrių. 
 

10. 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 gimnazijos elektoriniame dienyne. Šios dienos 

įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. MOKYKLOS UGDYMO 

PLANO RENGIMAS 

 

11. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal gimnazijos tikslus, konkrečius mokinių 

ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 

programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ 

(toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio 



 

 

ugdymo bendrosios programos), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos), Geros 

mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 

21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ ( toliau –  Geros mokyklos 

koncepcija), Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 

aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi 

pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašas) ir kt. 
 

 

12. Gimnazijos pagrindinio ir vidurinio 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. Grupės darbui vadovauja direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas, vadovaujantis demokratiškumo, subsidiarumo, 

prieinamumo, bendradarbiavimo principais.  
 

13. Rengdama gimnazijos ugdymo planą, darbo grupė rėmėsi švietimo stebėsenos, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimo (NMPP), nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, 

gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis.  
 

 

14. Gimnazijos ugdymo planas parengtas dvejiems mokslo metams.  
 

15. Rengiant gimnazijos ugdymo planą ugdymo programai įgyvendinti susitarta dėl:  

15.1. ugdymo turinio inovacijų, skatinančių proceso modernizavimo įgyvendinimą 

(pavyzdžiui, naudojimosi elektroninėmis pratybomis ir kitomis IT);  

15.2. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų, ypač rašto darbams; 

15.3. skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo per visų 

dalykų pamokas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį; 

15.4. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių; (Priedas Nr. 5) 

15.5. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų (toliau – žemi 

pasiekimai) nustatymo būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių 

pasiekimams gerinti; 

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

(Priedas Nr.12) 

15.7. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų maksimalaus skaičiaus konkrečioje klasėje; 



 

 

15.8. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir 

reflektuojant ugdymo procesą;  

15.9. ugdymo turinio integravimo nuostatų: kokias papildomas programas ir kokiu būdu 

numatoma integruoti į mokyklos ugdymo turinį; (Priedas Nr. 21) 

15.10. nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės 

programos pasirinkimo – gimnazijoje „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa“; 

15.11. mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų, dalykų modulių, atsižvelgiant į mokinio 

mokymosi poreikius ir šių dienų aktualijas; (Priedas Nr.10) 

15.12. pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo (dermės 

su bendrosiomis programomis užtikrinimas, organizavimo laikas ir kt.); (Priedas Nr.15) 

15.13. mokymo(-si) virtualiosiose aplinkose prieinamumo, mokymosi išteklių panaudojimo, 

strategijų gimnazijos ugdymo tikslams įgyvendinti;  

15.14. mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros 

įstaigose, įmonėse ir kt.); mokinių įtraukimo į ugdymo proceso įgyvendinimą ir mokymosi aplinkos 

kūrimą;  

15.15. brandos darbo organizavimo;  

15.16. švietimo pagalbos teikimo; (Priedas Nr.19) 

15.17. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir 

organizavimo būdų; minimalaus grupės dydžio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti. 

Minimalus grupės dydis neformaliojo švietimo užsiėmimams organizuoti – 8 mokiniai; (Priedas Nr.7); 

15.18. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui numatymo; 

(Priedas Nr.9) 

15.19. reikalavimų mokinio individualios pažangos aplankui (Priedas Nr.3) 

15.20. pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

poreikio ir jų panaudojimo; 

15.21. laikinųjų grupių dydžio ir sudarymo principų (grupėje nemažiau negu 8 mokiniai); 

15.22. mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo 

arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo; (Priedas Nr.2) 

15.23. dalykų mokymo intensyvinimo; 

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

(Priedas Nr. 14)  

15.25. ugdymo karjerai (Priedas Nr. 4), sveikatos ugdymo organizavimo;  

15.26. reikalavimų mokinių elgesiui; (Vadovaujamasi gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis, 

mokymosi sutarčių įsipareigojimais). 
 



 

 

16. Mokiniams, be privalomojo ugdymo turinio dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo planų 124, 

143 punktuose, gimnazija siūlo pasirinkti pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, kurių turinį nustato 

švietimo ir mokslo ministro patvirtintos ir gimnazijos mokytojų parengtos ir direktoriaus patvirtintos 

programos. Gimnazija, rengdama pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių turinį, vadovaujasi 

Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl Bendrųjų formaliojo švietimo 

programų reikalavimų patvirtinimo“. Pasiūla skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje. 

17. Atsiradus Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytiems atvejams, gimnazija ugdymo 

proceso metu gali koreguoti gimnazijos ugdymo plano įgyvendinimą arba mokinio individualų ugdymo 

planą, priklausomai nuo mokymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms 

programoms įgyvendinti. 

18. Gimnazijos ugdymo plane  numatoma bendradarbiauti su kitais švietimo teikėjais: 

Gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi, profesinėmis mokyklomis (Alytaus PRC, Veisiejų  TEV), 

Alytaus ir Kauno kolegijomis bei Lietuvos universitetais, taip siekiant užtikrinti įgyvendinamų ugdymo 

programų tęstinumą, nuoseklumą, nustatytą Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. 

įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą, 

patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas), perimamumą.  

19. Gimnazijos ugdymo planą direktorius tvirtina iki mokslo metų pradžios, suderinęs su 

gimnazijos taryba, taip pat Švietimo kultūros ir sporto skyriumi. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 

 

20. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sudaro sąlygas 

mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų gimnazijos darbuotojų pagarba vienas kitam 

grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir savalaikį 

reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Gimnazijoje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka 

rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia gimnazijos vaiko gerovės komisija, kuri 

vadovaujasi 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“.  

21. Gimnazija, įgyvendindama gimnazijos ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos 

gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: pasirenka nuoseklią ir ilgalaikę socialines ir emocines 



 

 

kompetencijas ugdančią prevencinę programą (apimančią patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą ir sudaro sąlygas 

kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo 

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

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

patvirtinimo“. Gimnazija susitarė dėl Smurto prevencinės programos įgyvendinimo būdų: programą 

integruoti į dalykų ugdymo turinį, įgyvendinti per neformaliojo vaikų švietimo veiklas, klasės 

valandėles. 

22. Gimnazija sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną – prieš pamokas ar tarp pamokų 

užsiimti fiziškai aktyvia veikla, kuri praplečia kūno kultūros pamokų turinį. Penktadienis – judrumo ir 

šokio diena. 

23. Gimnazija, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, vadovaujasi 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“ (toliau – Higienos norma).  

24. Į gimnazijos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 

25 d. įsakymu Nr. V-941„Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos 

patvirtinimo“ (toliau – sveikatos programa). Gimnazija priėmė sprendimą dėl programos įgyvendinimo 

būdų: programa integruojama 5 – IVg klasėse į dalykų turinį, įgyvendinama per neformaliojo švietimo 

veiklas, aptarus su I gimnazijos klasės mokinių tėvais, šiai programai įgyvendinti panaudojama 0,5 val. 

kas savaitę, ( t.y. 17 valandų per metus) iš mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti skirtų pamokų.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

25. Gimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, mokyklos ugdymo 

turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su 

neformaliosiomis praktinėmis veiklomis: 

25.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis 

muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Mokiniai, dalyvaudami šiose veiklose, 

turi turėti kūrybines galimybes gilinti savo žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir ugdytis 

vertybines nuostatas; 



 

 

25.2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir 

motyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos turi padėti mokiniams 

teorines pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su 

įvairiomis vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir savivaldos institucijomis;  

25.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą; 

25.4. socialinėmis (karitatyvinėmis) veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis pagarbos, 

rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas. Šios veiklos sudaro galimybes mokiniui 

ugdytis praktines socialines kompetencijas, įgyjant realios globos patirties. 

26. Mokiniui, kuris mokosi: 

26.1. pagal pagrindinio ir vidurio ugdymo programas pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė 

veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. 

Pažintinei veiklai per mokslo metus skiriama nuo 30 iki 60 pamokų (iki 10 mokymosi dienų). Ji 

organizuojama gimnazijos ugdymo plane nustatytu laiku. Veikla siejama ne tik su gimnazijos ugdymo 

tikslais, bet ir su mokinių mokymosi poreikiais. Ši veikla organizuojama ne tik gimnazijos, bet ir kitose 

aplinkose: pavyzdžiui, muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose. 

26.2. pagal pagrindinio ugdymo programą, privaloma socialinė-pilietinė veikla. Skirtingo 

amžiaus mokiniams numatomas toks socialinės-pilietinės veiklos pamokų (valandų) skaičius: 

5 - 6 klasė – 6 val.  

7 - 8 klasė – 8 val.  

Ig - IIg klasė – 10 val. 

27. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama socialinės veiklos ataskaitos formoje. Organizuojant 

šio pobūdžio veiklas, numatytos galimybės mokiniui atlikti jas savarankiškai arba grupelėmis ir 

glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt. (Priedas Nr.12) 

 

PENKTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

33. Tausojant mokinio sveikatą, gimnazijos direktorius ir pavaduotojas ugdymui atlieka 

nuoseklią mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę optimalus ir 

paskirstytas proporcingai. Penktadienį organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis. 

34. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, per dieną būna ne 

daugiau kaip 7 pamokos. 

35. Gimnazija užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami pradėjus mokytis naują temą (skyrių), 

iš kurio bus rašomas darbas. Kontroliniai darbai nerašomi po ligos, atostogų,  po šventinių dienų. 



 

 

36. Gimnazija organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų 

darbų stebėseną ir kontrolę užtikrina, kad namų darbai: 

36.1. būtų skiriami atsižvelgiant į mokinių mokymosi galias. Mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) per elektroninį dienyną ar kitu būdu informuojami apie mokinio daromą pažangą, jam 

suteiktą mokymosi pagalbą; 

36.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam 

mokymuisi; 

36.3. nebūtų užduodami atostogoms; 

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

37. Gimnazijoje yra mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali 

tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, todėl 

jiems sudarytos sąlygos namų darbus ruošti  gimnazijos skaitykloje, pailgintos darbo dienos grupėje ir  

Seirijų bendruomenės socialinių paslaugų centre „Šilas“. 

38. Penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį,  skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius. Didesnis už minimalų privalomų 

pamokų skaičius dalykams, pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams mokytis 5–8 ir 9–10, 

gimnazijos I–II klasių mokiniams skiriamas, suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).  

39. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą,  maksimalus pamokų skaičius 

per savaitę  ne didesnis nei 10 procentų  už minimalų mokiniui skiriamų pamokų skaičių, nurodytą 

Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte.  

40. Mokymosi pagalbai teikti skiriama trumpalaikių ar ilgalaikių konsultacijų. Trumpalaikės 

konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį, o ilgalaikės 

(trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) per 

elektroninį dienyną ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie 

mokinio daromą pažangą.  

41. Metodinė taryba organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi 

krūvio optimizavimo klausimus. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 
 

 
 

42. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra gimnazijos 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. atsižvelgiama į pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją. Gimnazijos ugdymo plano prieduose 

aprašomas mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas.  

43. Gimnazija, vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 44 punkte nurodytais teisės aktais ir 

gimnazijos susitarimais, parengia Mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašą, kurį tvirtina 

gimnazijos direktorius ir skelbia gimnazijos internetinėje svetainėje. (Priedas Nr.5) 
 

44. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, planuodami mokinių, pradedančių mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programą, ugdymo organizavimą, atsižvelgia į Pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją.  
 

 

45. Gimnazija įdiegusi individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą ir tam naudoja 

turimus duomenis, pavyzdžiui, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų ir kt. sukurtus stebėjimo 

įrankius arba juos kuria pati ir veiksmingai taiko. Individualios mokinio pažangos vertinime dalyvauja 

pats mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), ugdantys mokytojai ir kiti švietimo specialistai. 

Atsižvelgiant į vertinimo informaciją, koreguojamas mokinio mokymasis. 
 

 

46. Jeigu mokinys: 
 

46.1. neatliko gimnazijos numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo ar kt.), gimnazija 

numato laiką, per kurį jis turi atsiskaityti, ir suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, iki mokiniui 

atsiskaitant. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per mokyklos numatytą laiką neatsiskaitė ir 

nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, jo 

pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; 
 

46.2. neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) dėl 

svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio pabaigoje 

fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą,  turi būti 

suteikta reikiama mokymosi pagalba.  

47. Gimnazija Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvauja savivaldybės 

vykdomosios institucijos (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos) arba mokyklos vadovo 

sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.  

48. Gimnazija apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus) informuoja gimnazijos nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais. 

49. Pagrindinio ugdymo programoje ypatingas dėmesys skiriamas mokytis padedančiam 

formuojamajam vertinimui, t. y. mokinio mokymosi stebėjimui, laiku teikiamam atsakui (grįžtamajam 

ryšiui) ir ugdymo turinio pritaikymui. Diagnostinis vertinimas turi padėti nustatyti mokinio pasiekimus 

ir pažangą tam tikro mokymosi etapo pradžioje ir pabaigoje, kad būtų galima numatyti tolesnio 



 

 

mokymosi žingsnius, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti. Vidurinio ugdymo programoje 

taikomas formuojamasis ir diagnostinis vertinimas. 

  

SEPTINTASIS SKIRSNIS     

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

50. Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 

aukštesnių pasiekimų.  

51. Už mokymosi pagalbos organizavimą gimnazijoje atsakingas direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. Mokymosi pagalbos organizavimas aprėpia net tik priimamus sprendimus, bet ir panaudotų 

priemonių poveikio analizę. Mokymosi pagalba suteikiama laiku ir atitinka mokinio poreikius. Klasių 

mokymosi rezultatų stebėsena ir aptarimas numatyti gimnazijos Veiklos plane 2017 m. numatytos Atvirų 

durų dienos tėvams, kurių metu tėvai dalyvauja ugdymo procese, po pamokų vyksta pokalbiai ne tik su 

mokytojais, bet ir administracija. 

52. Gimnazija, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

52.1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus pasiekimus 

turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi; 

52.2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus; 

52.3. ugdo atkaklumą mokantis; 

52.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus mokyklos bendruomenėje; 

52.5. nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją 

mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka; 

52.6. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) Vaiko gerovės komisija 

sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; 

52.7. 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; 

52.8. 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 turėti galimybę prireikus pasitelkti 

švietimo pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi pagalbos poreikius; 

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



 

 

53. Gimnazija užtikrina ne atsitiktinę, bet sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų 

pasiekimų prevenciją (iš anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų išvengti), 

intervenciją (sprendžiant iškilusias problemas) ir žemų pasiekimų kompensacines priemones (suteikiant 

tai, ko mokiniai negali gauti namuose ir pan.).  

54. Mokinių pasiekimai gimnazijoje stebimi ir kas mėnesį analizuojami klasės auklėtojo, raštu 

pateikiama informacija tėvams, kalbamasi su mokiniu. Dalykų mokytojai ir klasių auklėtojai  laiku 

identifikuoja mokinių mokymosi sunkumus, aptaria laikinojoje metodinėje grupėje, numato laiką, per 

kurį turi būti pašalintos mokymosi spragos ( kiekvienam vaikui individualiai). Reikalui esant, apie 

atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami gimnazijos švietimo pagalbos specialistai, mokinio 

tėvai ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos  

 55. Aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams taip pat siūloma ir suteikiama 

reikiama mokymosi pagalba, pavyzdžiui, rekomenduojama neformaliojo vaikų švietimo veikla 

gimnazijoje ar už jos ribų ir kt.  

56. Gimnazijoje mokymosi pagalba teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. 

Ypatingai svarbi pagalba šiais atvejais: kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų; 

kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai; kai mokinys gauna kelis iš eilės 

nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus; kai mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) 

žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; kai 

per Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą mokinys nepasiekia patenkinamo lygmens, kai mokinys 

demonstruoja aukščiausio lygmens pasiekimus, kitais pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

57. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo 

mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų.  

58. Gimnazija derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 

58.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką; pagal jį nedelsiant turi būti koreguojamas mokinio 

mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.; 

58.2. trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas 

ar nustato gimnazija pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

58.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams (mokinys – mokiniui); 

58.4. savanoriškos pagalbos būdus (tėvų, buvusių mokytojų ir kt.), trišalių pokalbių metodiką 

(mokinys – tėvai – mokytojas); 

58.5. nesant poveikio, kitus, laikinojoje metodinėje grupėje numatytus ir mokiniui individualiai 

pritaikytus būdus. 

59. Teikiant mokymosi pagalbą, gali būti sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus 

pobūdžio pagalbos, grupės. Išskirtiniais atvejais mokymosi pagalba gali būti skiriama ir individualiai. 

Mokymosi pagalbai teikti, skiriant konsultacijas ar didesnį pamokų skaičių dalykui mokytis, 



 

 

panaudojamos pamokos, skirtos mokymosi pagalbai ir ugdymo poreikiams tenkinti. Šios pamokos gali 

būti panaudojamos ir teikiant pagalbą mokinių namų darbų užduotims atlikti. Mokymosi pagalbos 

veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas pagal individualią mokinių pažangą ir 

pasiekimų dinamiką. 

60. Gimnazijos veiklos plane numatytos priemonės, skirtos mokinių pasiekimams gerinti, 

atsižvelgiant į esamus mokinių pasiekimus, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, NMPP 

standartizuotais testais duomenis. Atsižvelgiant į amžiaus ypatumus, didelis dėmesys skiriamas 

pagrindinio ugdymo koncentrui. Gimnazijos ugdymo plane numatyta švietimo pagalba (konsultacijų 

mokiniui ar mokinių grupei skyrimas ir pan.). (Priedas Nr.19)  

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS   

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

 

61. Gimnazija 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. 

62. Gimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje, bendradarbiaudama su gimnazijos mokinių 

taryba, įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, juos tikslina mokslo 

metų pradžioje ir, atsižvelgdama į juos, siūlo neformaliojo švietimo programas. Neformaliojo vaikų 

švietimo grupės mokinių skaičius -8 mokiniai. (Priedas Nr. 7 ) 

63. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į bendruosius valstybės ir 

savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro ir 

vykdomos patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo vaikų 

švietimo tikslus. Valandos kiekvienai programai įgyvendinti skiriamos visiems mokslo metams, 

atsižvelgiant į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę. 

64. Gimnazija siūlo mokiniams skirtingų krypčių programas, atitinkančias jų saviraiškos 

poreikius, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir talentams, kurios ugdo savarankiškumą, sudaro sąlygas 

bendrauti ir bendradarbiauti. Esant poreikiui ir galimybėms, neformaliojo vaikų švietimo veiklas galima 

derinti su formaliojo švietimo veiklomis, siekiant padėti vaikui siekti asmeninės pažangos ir geresnių 

ugdymo rezultatų pasirinktose srityse. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai 

registruojami Mokinių registre. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS   

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 



 

 

65. Gimnazija, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, integruoja kai kurias lietuvių 

kalbos, užsienio kalbų, istorijos, geografijos, fizikos, chemijos, biologijos, matematikos, pilietiškumo 

pagrindų, dorinio ugdymo, menų, technologijų, informacinių technologijų temas, problemas, 

integruojamųjų programų ir dalykų ugdymo turinį (gali būti integruota 1 tema arba pamokų ciklas). 

Integracija atsispindi ilgalaikiuose teminiuose planuose. 

66. Į mokomuosius dalykus ir kaip neformaliojo vaikų švietimo veiklų dalis integruojamos ir 

įgyvendinamos programos turi būti įtrauktos į ilgalaikius teminius planus, neformaliojo švietimo 

programas, nurodant integruotų valandų skaičių. (Priedas Nr.21) 

67. Gimnazija, priėmusi sprendimą dėl kurių nors programų integravimo į mokyklos ugdymo 

turinį, pasirenka atitinkamus planavimo, organizavimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ir 

fiksavimo būdus. 

68. Dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai užtikrinti nurodoma: 

68.1. integruojamoji tema dalykui skirtame apskaitos puslapyje ar skiltyje, jei integruojamoji 

programa integruojama į dalyko turinį. Jei integruojamas kelių dalykų turinys ir pamokoje dirba keli 

mokytojai, integruojamų dalykų pamokų turinį dienyne būtina įrašyti tų dalykų apskaitai skirtose 

elektroninio dienyno skiltyse ar puslapiuose;  

68.2. integruojamoji programa kaip atskiras dalykas, jei ji įgyvendinama, skiriant jai pamokų 

kaip atskiram dalykui; 

68.3. integruojamoji programa kaip atskiras dalykas, jei jai skiriamos atskiros mokymosi dienos 

per mokslo metus (nurodoma, kiek pamokų skiriama). 

69. Gimnazija sudaro sąlygas ir skatina mokinius dalyvauti integruotuose gamtos, socialinių 

mokslų, matematikos, technologijų dalykų projektuose ar kitose veiklose, plėtoja neformaliojo ir 

formaliojo švietimo galimybes integruoti šiuos dalykus ir vykdomomis veiklomis prisideda prie mokslo 

populiarinimo ir inovacijų kultūros ugdymo. 

70. Gimnazijos metodinė taryba, mokytojų taryba, metodinės grupės analizuoja mokinių 

pasiekimus ir pažangą mokantis įgyvendinamą integruojamąją programą pasirinktu būdu ir priima 

sprendimus dėl įgyvendinimo kokybės gerinimo ar tolesnio turinio integravimo, taip pat stebi, kaip 

mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytus rezultatus, ir priima sprendimus 

dėl tolesnio mokymo organizavimo būdo. 

71. Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas(is) gimnazijoje nevyksta.  

 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 
 



 

 

72. Gimnazija, organizuodama ugdymo procesą, intensyvina dalykų mokymą per dieną, 

savaitę, mokslo metus ar nustato kitokį ugdymo trukmės laikotarpį. Intensyvinant mokymąsi: 

72.1. per dieną dalykui mokyti skiriamos 2 viena po kitos organizuojamos pamokos, taip 

sudarant sąlygas atlikti eksperimentus gamtos mokslų pamokose, projektinius darbus ir kt.; 
 

72.1.1. lietuvių k. 5 - IV g, anglų k., gamtos mokslų, matematikos, menų  III - IV g klasėje. 
 

77.2. per savaitę intensyvinamas pamokas numato ne kiekvieną dieną. 

73. Gimnazijos nustatytas pamokų skaičius mokiniui per savaitę neviršijamas, reikalui esant 

koreguojamas pamokų tvarkaraštis. 
 

74. Sprendimus dėl dalykų intensyvinimo mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ar 

vidurinio ugdymo programą, priima gimnazija, derindama gimnazijos ir mokinių mokymosi poreikius. 
 

75. Dorinio ugdymo dalyko mokymą galima intensyvinti tik įgyvendinant vidurinio ugdymo 

programą.  

76. Ilgesniam laikui išvykus ar susirgus mokytojui, gali būti intensyvinami visi mokomieji 

dalykai, išskyrus kūno kultūrą. Koreguojamas pamokų tvarkaraštis. 
 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS  

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

77. Ugdymas diferencijuojamas atsižvelgiant į skirtingus mokymosi poreikius: 

77.1. turimą patirtį (atliekant tiriamuosius, projektinius, laboratorinius, kūrybinius darbus, 

pamokos pradžioje išsiaiškinant mokinių žinių lygį); 

77.2. motyvaciją (mokytojai taiko inovatyvius mokymo būdus, formas, dalykų integraciją);  

77.3. interesus, siekius (mokinių asmeninė pažanga ir raidos lūkesčiai fiksuojami mokymosi 

pažangos ir pasiekimų aplanke),  

77.4. gebėjimus (pamokos užduotys ir namų darbai diferencijuojami pagal mokinių gebėjimus 

ir individualizuojami duodant pasirinkti iš kelių galimų variantų, mokymąsi tempą); 

77.5. mokymosi stilius (mokslo metų pradžioje naudojant testus nustatomas mokymosi lygis); 

77.6. pasiekimų lygį (asmeninę mokinių pažangą ). 
 

78. Diferencijavimas taikomas: 
 

78.1. mokiniui individualiai; 
 

78.2. mokinių grupei: 
 

78.2.1. pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias mokymosi 

strategijas; 
 

78.2.2. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, brandos darbai, 

darbo grupės), sudarant mišrias arba panašių polinkių, interesų mokinių grupes. 
 



 

 

78.3 Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei, nepažeidžiantis jų priklausymo nuolatinės 

klasės bendruomenei, gali būti trumpo laikotarpio – tik tam tikroms užduotims atlikti arba tam tikro 

dalyko pamokoms. Dėl pergrupavimo tikslų ir principų turi būti tariamasi su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), jis neturi daryti žalos mokinio savivertei, tolesnio mokymosi galimybėms, mokinių 

santykiams klasėje ir mokykloje. Gimnazija analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas 

diferencijavimas, individualizavimas, kokį poveikį jis daro pasiekimams ir pažangai, priima sprendimus 

dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant sprendimus, atsižvelgiama į mokinio mokymosi 

motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi 

tikslus. 

78.4. Diferencijavimas numatomas rengiant individualius mokymo planus (savarankiškas 

mokymasis, mokymas namuose, specialiosios programos), ilgalaikius teminius planus, pamokų planus, 

pritaikytas programas skirtingų gebėjimų mokiniams ir kt. 

79. Gimnazijos mokytojų ir metodinė tarybos analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas 

diferencijavimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų. 

Priimant sprendimus atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, 

individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus. Tuo tikslu veiklos kokybės įsivertinimo 

grupė atlieka apklausas IQESonline sistemoje, informuoja mokytojus ir tėvus. Mokinių ugdymosi 

pažanga stebima analizuojant jų mokymosi rezultatus, priimami sprendimai dėl tolesnio ugdymo 

diferencijavimo. 
 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

80. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnius ugdymo(si) 

pasiekimus, prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamas kompetencijas, išsikelti įgyvendinamus 

tikslus ir jų siekti. 

81. Individualų ugdymo planą privaloma sudaryti: 
 

81.1. mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą; 
 

81.2. mokiniui, kuris pagal pagrindinio ugdymo programą mokomas namie. 
 

81.3. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio. 

82. Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pasirengia 

individualų ugdymo planą. Individualus ugdymo planas – tai mokinio, besimokančio pagal vidurinio 

ugdymo programą, pasirinkti mokytis per dvejus metus dalykai, dalykų kursai ir moduliai, suderinti su 

gimnazijos galimybėmis. Mokinio pasirengtame individualiame ugdymo plane nurodyti dalykai, kurių 



 

 

mokomasi, kokiu kursu, kiek pamokų skiriama ir pan. Mokinio individualaus ugdymo plano formą 

mokiniui siūlo mokykla. (Priedas Nr.13) 

83. Mokiniui, kuris mokomas namuose, yra sudaromas individualus ugdymo planas. Jame 

numatomi mokymosi tikslai, mokinio mokymosi indėlis, planuojami mokytis dalykai, jiems skiriamas 

pamokų skaičius, pasiekimų patikrinimo būdai ir pan. Mokinys mokosi pagal gimnazijos direktoriaus 

patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų (globėju, rūpintoju) suderintą pamokų tvarkaraštį. 

84. Gimnazija priima sprendimą dėl mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

programą, individualaus plano sudarymo būtinumo. Rekomenduojama individualų planą sudaryti 

mokiniui, kurio pasiekimai žemi, arba mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypatingai galinčių pasiekti 

aukščiausią ir aukštą lygmenis, gabumams plėtoti ir gebėjimams ugdyti, ir siekti individualios 

pažangos). 

85. Siekiant stebėti individualią mokinio pažangą ugdymo procese, rekomenduojama 

individualiame ugdymo plane apibrėžti individualius sėkmės kriterijus, numatyti mokinio ir mokinio 

tėvų (globėjų, rūpintojų) indėlį į mokinio mokymąsi ir kt. Individualus ugdymo planas turi būti aiškus ir 

suprantamas mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams). Mokinio individualus ugdymo planas 

gimnazijoje turi būti periodiškai peržiūrimas ir, jeigu reikia, koreguojamas. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

86. Gimnazija: 

86.1. organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, siekiant 

individualios kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, puoselėjant jo sveikatą, socialumą ir brandą. 

Organizuoja per mokslo metus tėvų (globėjų, rūpintojų) su mokytojais susitikimus: klasės bendruomenės 

diena, tradicijų puoselėjimas kartu su tėveliais, atvirų durų diena, klasės tėvų susirinkimas dėl pažangos, 

lankomumo ir lūkesčių aptarimo, direktorės arbatėlė su labai gerai besimokančių ir aktyvių mokinių 

tėveliais, bendra Motinos dienos šventė;  

86.2. tėvai ir gimnazija keičiasi abipusiai reikalinga informacija apie: organizuojamą ugdymo, 

procesą, taip pat apie mokinio mokymosi pasiekimus bei pažangą kas mėnesį informuojami mokinių 

tėvai. Informacija teikiama elektroniniame dienyne ir gimnazijos internetinėje svetainėje. 

86.3. sudaromos sąlygos tėvams (globėjams, rūpintojams) dalyvauti gimnazijos gyvenime, 

pamokose, vesti pamokas, skaityti pranešimus, išvykti į ekskursijas, savanoriauti, kartu su mokytojais ir 

mokiniais spręsti mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio, turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos ir 

kitus klausimus;  



 

 

86.4. tėvai (globėjai, rūpintojai) turi galimybę išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus gimnazijos 

veiklai tobulinti. 

86. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, skatina (ir konsultuoja) mokinių 

tėvus (globėjus, rūpintojus): 

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

86.2. kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti mokytis; 

86.3. padėti vaikams mokytis namuose; 

86.4. leisti vaikui, neturinčiam gerų socialinių sąlygų namuose, namų darbus ruošti gimnazijos 

skaitykloje ar Seirijų bendruomenės socialinių paslaugų centre „Šilas“; 

86.5. palaikyti ir stiprinti dvasinius ryšius su vaiku, jį ramiai išklausyti, patarti, padėti, domėtis 

vaiko veiklomis gimnazijoje ir už jos ribų; 

86.6. esant reikalui pasitelkti gimnazijos VGK. 

86.7. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose gimnazijoje ir už 

jos ribų. 
 

 

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS   

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

87. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nustato laikinosios 

grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje yra ne- mažesnis kaip 7 

mokiniai (išskyrus chemiją, fiziką, biologiją A kursu – 5 mokiniai) ir nedidesnis nei 30 mokinių.  

88. Gimnazijoje ugdymo turiniui įgyvendinti klasė į grupes gali būti dalijama arba sudaromos 

laikinosios grupės dalykams mokyti: 

88.1. informacinėms technologijoms 6, 7, 8, IIg klasėse; 

88.2. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką; 

88.3. technologijoms 6, 7 ir IIg klasėse. Mokinių dalijimas į grupes priklauso nuo darbo vietų 

kabinetuose skaičiaus ir įrangos (Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

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

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 (Žin., 2011, Nr. 103-4858 

(toliau –Higienos norma);  

88.4. užsienio kalboms (1-ajai ir 2-ajai), kai klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys (anglų 

k. 6 ir 7 klasėje; rusų kalbai – 6, 7 klasėje; 

88.5. kūno kultūrai mokyti, jeigu gimnazijai pakanka mokymo lėšų, panaudojant mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti skirtas pamokas.  

89. Laikinosios grupės gali būti sudaromos mokymosi, švietimo pagalbai teikti konsultacijoms. 



 

 

DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

90. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių 

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ bei  Aprašo pakeitimu, patvirtintu 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1125  ir 

Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.  
 

91. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniui, 

mokomam namie, gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais ar rūpintojais) ir atsižvelgusi į 

gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą.  

92. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 5–6 klasėse 

skiriama 12 savaitinių pamokų, 7–8 klasėse – 13, 9–10, gimnazijos I–II klasėse – 15, gimnazijos III–IV 

klasėse – 14. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje 

arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniams, kurie mokosi namie 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio mokymosi forma, skiriama iki 15 procentų 

Bendrųjų ugdymo planų 124, 143 punktuose nustatyto pamokų skaičiaus mokiniui per savaitę. 

93. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos vadovo įsakymu mokinys 

gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio individualiame 

ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu 

lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.  

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

94. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu (Priedas Nr. 

18), Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų 

vykdymą.  

95. Gimnazija nustato vieno mėnesio adaptacinį laikotarpį 5 klasės ir naujai atvykusiems 

mokiniams. Siekiant mokiniams padėti sėkmingai adaptuotis, į šią veiklą įtraukiami klasės vadovai,  



 

 

gimnazijos švietimo pagalbos specialistai. Per adaptacinį laikotarpį mokinių pažanga ir pasiekimai 

pažymiais nevertinami. Per adaptacinį laikotarpį rekomenduojama mokinių pasiekimų ir pažangos 

pažymiais nevertinti. 

96. Gimnazija, formuodama ir įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, gali: 

96.1. iki 10 procentų dalykui skirtų pamokų organizuoja ne pamokų forma, o projektine ar 

kitokia mokiniams patrauklia veikla ir ne gimnazijos aplinkoje. Gimnazijoje susitarta, kad kartą per du 

mėnesius bus mokomasi ne pamokų forma; 

96.2. įgyvendina dalį ugdymo turinio per pažintinę ir kultūrinę veiklą, kuri yra išdėstyta per 

visus mokslo metus netradicinio ugdymo dienomis (Priedas Nr.1), kultūrinių pažintinių išvykų metu 

bei kitoje mokyklinėje veikloje, fiksuotoje mokytojų teminiuose planuose; 

97. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir 

mokymosi pagalbai teikti, pirmiausia, turi būti panaudojamos mokymo(si) pasiekimams gerinti: 

ilgalaikėms ir trumpalaikėms konsultacijoms, mokinio pasirinktiems dalykams ar dalykų moduliams 

mokytis, diferencijuoto ugdymo turiniui įgyvendinti, projektinei ir kitai veiklai. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

98. Gimnazija, įgyvendinanti pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, užtikrina kalbėjimo, 

skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymą per visų dalykų pamokas:  

98.1. įtraukia šių gebėjimų ugdymą į gimnazijos ugdymo turinį, mokytojų ilgalaikius planus; 

98.2. metodinėje taryboje priima sprendimus dėl veiksmingų metodų mokinių kalbėjimo, 

skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimams tobulinti; 

98.3. dalykų mokytojai, klasių auklėtojai rūpinasi, kad mokiniams, kuriems reikalinga pagalba 

skaitant, rašant, kalbant, skaičiuojant, ji būtų teikiama, ir stebi jų daromą pažangą; 

98.4. sudaro sąlygas, kad mokiniai per visų dalykų pamokas tobulintų ir aukštesnius skaitymo, 

rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo gebėjimus.  

98.5. Gimnazija priima sprendimus dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. 

įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio 

ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ ir Ugdymo karjerai programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 

„Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ integravimo į gimnazijos ugdymo turinį. 

99. Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš ugdymo sričių.  

100. Ugdymo sričių įgyvendinimas:  



 

 

100.1. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų 

parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant 

užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems 

metams (5–6, 7–8, 9–10, gimnazijos I–II klasėms).  

100.2. Lietuvių kalba ir literatūra. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį: 

100.2.1. I - II g klasės mokiniams rinktis, dalykų modulius: teksto suvokimas ir analizė, 

kūrybinis rašymas, lietuvių kalbos rašyba ir sintaksė; 

100.2.2. Atsižvelgiant į NMPP standartizuotų testų rezultatus ir didelį specialiųjų poreikių 

mokinių skaičių (6kl. – 2 mok.,7 kl. – 5 mok.) 5, 6, 7, 8 klasėse skiriama po 17 valandų, Ig ir IIg – po 

35 val. lietuvių kalbos ir literatūros žinių spragoms šalinti bei gabiųjų mokinių ugdymui iš mokinių 

poreikiams tenkinti skirtų valandų.  

100.2.3. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas pašalinti mokymosi spragas (skiria 

konsultacijų, organizuoja mokymąsi laikinojoje grupėje ir kt.). Konsultacijų skyrimas su tėvais 

nederinamas. 

100.3. Užsienio kalbos. 

100.3.1. Ankstyvosios užsienio kalbos toliau mokomasi kaip pirmosios užsienio kalbos 5 

klasėje. 

100.3.2. Pirmosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A2, o 7–10 

klasėse – į B1.1, I – II g klasėse į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.  

100.3.3. Užsienio kalbos mokoma pagal kalbos mokėjimo lygį, kuris nustatomas naudojantis 

Europos kalbų aplanku ir savarankiškai mokytojų pasirinktais kalbų mokėjimo lygio nustatymo testais.  

100.3.4. Atsižvelgiant į IIg klasėje organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų patikrinimo 

rezultatus, formuojamos vidurinio ugdymo koncentre anglų kalbos B1 ir B2 lygmens grupės. 

100.3.5. IIg klasėje organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų patikrinimas naudojantis 

centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per duomenų 

perdavimo sistemą „KELTAS“), pagal kurių rezultatus sudaromos grupės III – IV g klasėje. 

100.3.5. Antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai) mokiniui iki 14 metų 

parenka iš gimnazijos siūlomų kalbų antrąją užsienio kalbą: ( prancūzų ir rusų kalbas). Antrajai užsienio 

kalbai mokyti 6 - 7 klasėje, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, skiriamos 3 pamokos (daugiau negu 

nurodyta Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte) iš mokinių ugdymo poreikiams tenkinti skirtų pamokų.  

100.3.6. Antrosios užsienio kalbos bendroji programa 6 klasėse orientuota į A1, o 7–10 klasėse 

– į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.  

100.3.7. Jeigu mokinys atvykęs iš kitos mokyklos ir tėvams (globėjams, rūpintojams) pritarus 

pageidauja tęsti mokytis pradėtą kalbą, o gimnazija neturi reikiamos kalbos mokytojo, mokiniui 



 

 

sudaromos sąlygos keisti užsienio kalbą iš gimnazijos siūlomų kalbų, sudarant galimybę išlyginti 

mokymosi spragas, arba jos mokytis kitoje mokykloje. 

100.4. Matematika. 

100.4.1. Mokinių matematikos žinių lygis, remiantis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų 

duomenimis, yra nepakankamas, todėl daugiau dėmesio skiriama sprendžiant skaičių ir skaičiavimų, 

algebros, geometrijos uždavinius. 

100.4.2. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamasi Nacionalinio 

egzaminų centro kasmet rengiamomis matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotimis, 

NMPP rezultatais ir užduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis. 

100.4.3. Nuolat stebimi mokinių matematikos pasiekimai ir, remiantis duomenimis 

(pavyzdžiui, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais, kurie leidžia objektyviai įvertinti 

kiekvieno mokinio pasiekimus ir sudaryti galimybes stebėti individualią pažangą ir teikti reikalingą 

mokymosi pagalbą mokyklose), numatoma pagalba mokiniams (užduotys ir metodai spragoms įveikti), 

kurių mokymosi pasiekimai žemi. Paprastai šių mokinių žemi ir skaitymo gebėjimai, todėl skiriama 

pakankamai laiko uždavinių tekstų analizei, jų vizualizacijai, užrašymui matematiniais simboliais. 

Siekiant gerinti mokinių žinias arba pašalinti mokymosi spragas, gimnazija skiria modulius 6, 8, Ig, IIg 

iš mokinių poreikių tenkinimui skirtų valandų.  

100.4.4. Ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesas individualizuojamas, 

diferencijuojamas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikiama įvairesnių, įdomesnių, įvairaus 

sunkumo ir sudėtingumo užduočių, naudojamasi nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ 

užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais (EMA pratybomis, EDUKA klase, 

emokykla.lt puslapiu). Mokiniai  dalyvauja olimpiadose, konkursuose („Olympis“, „Kengūra“). 

100.4.5. Pamokose naudojamasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, 

skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis matematiniam ugdymui (rengiant ir naudojant 

interaktyviąsias užduotis), matematikos programa „GeoGebra“, apimančia geometriją, algebrą, 

statistiką. Vedamos integruotos pamokos informacinių technologijų kabinete. Mokinių pasiekimai 

tikrinami NMPP standartizuotais testais 6 ir 8 klasėje. 

100.5. Informacinės technologijos. 

100.5.1. 7–8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos, panaudojant mokinių ugdymosi poreikių 

tenkinimui skirtas pamokas, t.y. po 0,5 savaitinės pamokos kiekvienoje klasėje..  

100.5.3. gimnazijos I klasėje informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis, o II-oje 

klasėje vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų arba tinklalapių kūrimo pradmenų modulių. 

Modulį renkasi mokinys. 

100.6. Gamtamokslinis ugdymas. 



 

 

100.6.1. Siekiant gerinti gamtamokslinį raštingumą, pirmiausia, reikėtų tobulinti mokinių 

pasiekimus Žemės ir visatos bei gyvųjų sistemų ugdymo turinio srityse. 

100.6.2. Gimnazija užtikrina, kad: 

100.6.2.1. per gamtos mokslų dalykų pamokas būtų mokomasi tiriant. Ypač tai svarbu mokant 

chemijos, fizikos ir biologijos;  

100.6.2.2. gamtos mokslų dalykų turinys apimtų mokinių gebėjimus analizuoti ir interpretuoti 

gamtamokslinių tyrimų ir duomenų rinkimo procedūras bei sąvokas, taip pat gebėjimų mąstyti ir 

diskutuoti gamtos temomis ugdymą; 

100.6.2.3. atsižvelgiant į mokinių NMPP rezultatus ir mokinių gebėjimus ugdymo procesas yra 

individualizuojamas bei diferencijuojamas, taikomos įdomesnės, įvairaus sunkumo ir sudėtingumo 

užduotys. Mokymosi medžiaga pritaikoma atsižvelgiant į mokinių turimas žinias, įgūdžius ir ugdymosi 

poreikius. 

100.6.3. Įgyvendinant numatytą gamtos mokslų turinį pagal gimnazijos turimas galimybes 

pamokose yra atliekami gamtamoksliniai tyrimai: stebėjimas, analizavimas, eksperimentavimas, 

modeliavimas, įvairios praktinės veiklos. Ugdymo procese mokiniai skatinami bendradarbiauti ir dirbti 

komandoje, derinami įvairūs ugdymo metodai ir ugdymo inovacijos. Ugdymo turinyje numatyta daugiau 

dėmesio skirti gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame 

gyvenime. 

100.6.4. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skiriama 30 procentų dalykui 

skirtų pamokų per mokslo metus. Nesant sąlygų atlikti eksperimentus gimnazijoje, sudaromos sąlygos 

juos atlikti kitoje edukacinėje erdvėje, ieškoma galimybių nuvykti į laboratorijas turinčias mokyklas. 

100.6.5. Gimnazijoje mokymosi aplinka gamtamoksliniam ugdymui iš dalies pritaikyta 

eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti. Esant reikalui dvi gamtos mokslų pamokos 

organizuojamos viena po kitos, sudarant galimybes atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius darbus ar 

projektus.  

100.6.6. Atliekant gamtamokslinius tyrimus pagal galimybes naudojamasi kilnojamosiomis ir 

virtualiosiomis laboratorijomis, šiuolaikiškomis edukacinėmis erdvėmis, mokymosi ištekliais už 

mokyklos ribų (universitetų, nacionaliniais parkais ir kt.), bet dažniausia turimomis mokyklinėmis 

priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis priemonėmis.  

100.6.7. Gimnazija skatina mokinius įsitraukti į jaunųjų miško bičiulių būrelį, sveikos 

gyvensenos modulio veiklą, dalyvauti įvairiuose gamtamokslinio raštingumo konkursuose, organizuoja 

veiklą po pamokų, įtraukiančią mokinius į tyrinėjimus, arba, nesant galimybių tai atlikti mokykloje, 

siunčia mokinius į kitas institucijas. 

100.7. Technologijos. 



 

 

100.7.1. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

100.7.2. Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Šio kurso 

programos įgyvendinimas (intensyvinimas, ekskursijos, susitikimai ar kt.) yra numatytas gimnazijos 

ugdymo plane. 

100.7.3. Baigę integruoto technologijų kurso programą, mokiniai pagal savo interesus ir 

polinkius renkasi vieną iš privalomų technologijų programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų,  

gaminių dizaino ir technologijų). Mokyklos ugdymo plane yra numatoma, kuriais atvejais mokiniai gali 

keisti pasirinktą technologijų programą. 

100.8. Socialinis ugdymas. 

100.8.1. Per socialinio ugdymo dalykų pamokas mokymąsi rekomenduojama grįsti tiriamojo 

pobūdžio metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis. 

100.8.2. Siekiant gerinti gimtojo krašto (pavyzdžiui, rajono savivaldybės, gyvenvietės ir kt.) ir 

Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes, 10%  istorijos ir geografijos pamokų 

organizuojama netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, vietos savivaldos 

institucijose, saugomų teritorijų lankytojų centruose), naudotis virtualiosiomis mokymosi aplinkomis. 

100.8.3. Gimnazija, formuodama ugdymo turinį, gimnazijos I–II klasių mokinių projektinio 

darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti skirti 20% dalykui skirtų pamokų 

laiko per mokslo metus.  

100.8.4. Laisvės kovų istorijai mokyti rekomenduojama skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, 

integruojant temas į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas.  

Gimnazijos formuojamas socialinių dalykų ugdymo turinys teikia galimybę: 

100.8.4.1. 5 klasėje mokytis Lietuvos istorijos epizodinį kursą, 6 klasėje- pasaulio istorijos 

epizodinį kursą. 

100.8.4.2. pilietiškumo ugdymo pagrindų mokytis I ir II gimnazijos klasėse. Dalyvavimas 

akcijose fiksuojamas kaip pilietiškumo pamoka. Mokiniai įrodymus apie dalyvavimą akcijose fiksuoja 

socialinės - pilietinės veiklos apskaitos lape. 

100.8.4.3. integruojant istorijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų mokymą privalu laikytis 

Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte nurodytų pamokų skaičiaus. Integruojamų dalykų pamokos  ir 

mokinių pasiekimai fiksuojamos tų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose. 

100.8.5. Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojama: 

Lietuvos ir pasaulio realijos, kurios turi būti nuolat ir sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su 



 

 

mokiniais, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos, tokias kaip: nacionalinio saugumo 

samprata ir sistema Lietuvos Respublikoje; rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos 

gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos 

Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su 

korupcija sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas. 

100.9. Kūno kultūra. Kūno kultūrai skiriamos 2 valandas per savaitę, todėl visiems mokiniams 

sudarytos sąlygos papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas (pavyzdžiui, 

šokio, teniso, tinklinio, krepšinio, judriųjų žaidimų, regbio, futbolo ir pan.) per neformaliojo švietimo 

veiklą gimnazijoje ar neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. Gimnazija užtikrina pasiūlos įvairovę ir 

tvarko mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą. 

100.9.1. Kūno kultūrai mokytis, jei pakanka mokymo lėšų, 6 ir 7 klasės gali būti dalijamos į 

grupes. 

100.9.2. Organizuojant kūno kultūros pamokas patalpose atsižvelgiama į Higienos normos 

reikalavimus. 

100.9.3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaroma galimybė 

rinktis fizinį aktyvumą. Gimnazija rekomenduojama mokiniams rinktis vieną iš siūlomų fizinio 

aktyvumo formų: 

100.9.3.1. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

100.9.3.2.  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. 

100.9.4. Gimnazija mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai 

dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pavyzdžiui, stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). 

100.10. Meninis ugdymas. 

100.10.1. Meninio ugdymo dalykus sudaro dailės ir muzikos dalykai.  

100.10.2. Pagal poreikį ir mokytojų programas dalį menų dalykų pamokų galima integruoti į 

neformaliojo švietimo programas, organizuoti ir kitose erdvėse – kultūros įstaigose, netradicinėje 

aplinkoje, gamtoje ir kt. 

101. Mokinys privalo mokytis visų Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte klasei nurodytų dalykų. 

Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte nurodomas dalyko bendrosioms programoms įgyvendinti skiriamas 

minimalus pamokų skaičius ir minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui per savaitę. Mokinys 



 

 

pagal poreikius gali pasirinkti pageidaujamus mokytis pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius ir 

neformaliojo švietimo veiklas. Gimnazija, pagal poreikį ir esamą situaciją, gali skirti mokiniui ilgalaikių 

ir trumpalaikių konsultacijų. Maksimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę negali būti didesnis nei 

nurodytas Higienos normoje. 

102. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2017–2018, 

2018–2019 mokslo metais: 

 

Dalykai Dalykų programų įgyvendinimui skiriamų savaitinių 

pamokų skaičius dalykui 

  

Klasės 

Pagrind

. 

ugdym

o 

progr. 

pirmoji  

dalis 

 (5–8 

kl.) 

 

Klasės 

Pagrind

. 

ugdym

o progr.  

(5–10 

klasės) 
5  6 7 8  Iabg 

kl. 

II g 

kl. 

Dorinis ugdymas 

 (tikyba arba etika) 

1 1 1 1 4 1 1 6 

Kalbos:         

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 
20 

4 5 
29 

Užsienio kalba (1–oji) 3 3 3 3 12 3 3 18 

Užsienio kalba (2–oji)  2(1*) 2(1*) 2 8 (2*) 2 2 12(2*) 

Matematika 4 4 4 4 16 3 4 23 

Gamtamokslinis ugdymas:         

Gamta ir žmogus 2 2   4   4 

Biologija   2 1 3 2 1 6 

Fizika   1 2 3 2 2 7 

Chemija    2 2 2 2 6 

Informacinės technologijos 1 1 0,5 

(0,5*) 

0,5 

(0,5*) 

3(1*) 1 1 5(1*)  

Socialinis ugdymas:         

Istorija 2 2 2 2 8 2 2 12 

Pilietiškumo pagrindai      1 1 2 

Geografija  2 2 2 6 2 1 9 

Ekonomika       1 1 

Meninis ir technologinis 

ugdymas 

        

Dailė 1 1 1 1 4 1 1 6 

Muzika 1 1 1 1 4 1 1 6 



 

 

Technologijos 2 2 2 1 7 1,5 1 9,5 

Kūno kultūra 3 2 2 2 9 2 2 13 

Žmogaus sauga 1  0,5 0,5 2 0,5  2,5 

 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai programa“ 

     0,5*  0,5* 

Dalykų moduliai         

Lietuvių kalbos rašyba ir sintaksė 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 2*  1* 3* 

Kūrybinis rašymas      0,5* 1* 1,5* 

Teksto suvokimas ir analizė      0,5*  0,5* 

Matematikos praktinio turinio 

uždaviniai 

 0,5*  0,5* 1* 0,5* 1* 2,5* 

Rinktiniai matematikos uždaviniai      0,5* 1* 1,5* 

Anglų  kalbos modulis 0,5*    0,5 * 0,5* 1* 2* 

Integruotas socialinių mokslų 

modulis 

   0,5* 0,5*   0,5* 

Biologijos  modulis    0,5* 0,5*  1* 1* 

Pasirenkamieji dalykai, dalykų 

moduliai**   

1**  2** 2** 2,5** 7,5** 3** 6** 16,5** 

Minimalus privalomų pamokų 

skaičius mokiniui 

26 28 29 30 113 31 

 

31 175 

Pamokos mokinio ugdymosi 

poreikiams tenkinti 

 (*** panaudota valandų) 

12 (7,5***) 12 14 (8,5***) 26         

 

(16,5**

*) 

Pažintinė ir kultūrinė veikla  Pažintinei ir kultūrinei veiklai per vienerius mokslo metus 

skiriama nuo    30 iki 60 pamokų klasei 

 

Pastabos: *Iš pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, ** valandų 

(pamokų) skaičius per metus. Lentelėje nurodomi: dalykai ir minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui 

per savaitę; rekomenduojamas kiekvienoje klasėje dalykui skiriamų savaitinių pamokų paskirstymas; 

neformaliajam švietimui skiriamų valandų skaičius; pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti skaičius – pagrindinio ugdymo programos pirmajai ir antrajai daliai.  

 

 

III SKYRIUS  

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

103. Vidurinio ugdymo programa vykdoma, vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, Ugdymo programų aprašu, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

Geros mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais. 

104. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. Vidurinio ugdymo programos 

turinį sudaro: 

104.1. privaloma dalis: privalomi mokytis; 



 

 

104.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Pasirenkamieji 

dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.  

105. Gimnazija nustato mokinio individualaus ugdymo plano struktūrą ir jo keitimo tvarką. 

(Priedas Nr.2)  

106. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir 

atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kokius dalykus ar modulius renkasi 

mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo rengimo ir kartu su 

mokytojais, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, padedant ir tėvams (globėjams), pasirengia individualų 

ugdymo planą.  

107. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos 

mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo nesimokė.  

108. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinių pasirinkimus, jų individualius ugdymo planus, 

modeliuoja kokybišką vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą. Laikinosios grupės sudaromos iš 

mokinių, kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį, 

pasirenkamąjį dalyką. Nesusidarius reikiamam mokinių skaičiui, sudaroma grupė iš skirtingu kursu 

besimokančių mokinių.  

109. Jeigu mokinys pageidauja, gimnazija sudaro sąlygas pagerinti pasirinktų ugdymo sričių ar 

atskirų dalykų kompetencijas papildomai rengtis brandos egzaminams ar tolesniam mokymuisi baigus 

vidurinio ugdymo programą pasirenkant dalykų modulius. 

110. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, gimnazija užtikrina galimybes įgyvendinti savo 

individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, pasiūlyti keisti pasirinktus dalykus ar modulius.  

111. Vidurinio ugdymo programoje gimnazija siūlo mokiniui: 

111.1. jo mokymosi poreikius atliepiančius pasirenkamus dalykus, dalykų modulius. Nesant 

mokinio pageidaujamų pasirinkti švietimo ir mokslo ministro patvirtintų pasirenkamųjų dalykų 

programų ar dalykų modulių programų, jas parengia gimnazija (braižyba);  

111.2. daugiau pamokų, nei numatyta Bendrųjų ugdymo planų 143 punkte, mokytis kitus 

pasirinktus dalykus ar modulius.  

112. Gimnazija užtikrina, kad minimalus privalomų ir laisvai pasirenkamų dalykų skaičius 

mokinio individualiame plane būtų ne mažesnis nei 8, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28. 

Didinant pamokų skaičių per savaitę laikomasi Higienos normoje numatyto pamokų skaičiaus per dieną. 

113. Gimnazija, siekdama užtikrinti, kad mokinys, mokydamasis pagal vidurinio ugdymo 

programą, tobulintų tolesniam mokymuisi, darbui būtinas kompetencijas, ugdymo procese taiko 

inovatyvius, besimokantiesiems patrauklius ir aktualius mokymo(si) būdus, plėtoja savarankišką 

mokymąsi, sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei, padeda mokiniams 



 

 

susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir(ar) 

darbinę veiklą, karjerą.  

114. Gimnazijoje yra viena gimnazijos III arba viena gimnazijos IV klasė, todėl pagal turimas 

mokymo lėšas pasirenkamas tinkamiausias būdas įgyvendinti dalykų bendrojo ir išplėstinio kursų 

programas ir užtikrinti mokymo kokybę: lietuvių  kalbai ir literatūrai ir matematikai sudaryti atskiras 

laikinąsias grupes, atsižvelgiant į mokinių pasirinktą bendrojo ar išplėstinio kurso programą, o užsienio 

kalbos – į kalbos mokėjimo lygį.  

115. Gimnazija priima sprendimus dėl Ugdymo karjerai programos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai 

programos patvirtinimo“ ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl 

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros 

bendrosios programos patvirtinimo“ integravimo gimnazijos ugdymo turinyje. 

116. Žmogaus saugos dalykas integruojamas į dalykų ugdymo turinį. 

117. Mokiniams, kurie mokosi savarankiškai pavienio mokymosi forma, konsultacijoms 

skiriama iki 15 procentų, o besimokantiems grupinio mokymosi forma – 40 procentų Bendrųjų ugdymo 

planų 143 punktu (arba 119 gimnazijos ugdymo plano) nustatyto savaitinių pamokų skaičiaus. 

118. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių kūno kultūros ugdymas 

organizuojamas, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 122.10.3, 122.10.5 papunkčiais arba gimnazijos 

nustatyta tvarka:  

118.1. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaromos  sąlygos 

dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo 

rekomendacijas ir atsižvelgus į savijautą. 

118.2. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas taiko 

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas. 

118.3. Gimnazija mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai 

dėl ligos, siūlo kitą veiklą: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą bibliotekoje, konsultacijas, 

socialinę. Atleisto mokinio veikla pasirūpina kūno kultūros mokytojai.  

119. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir per dvejus metus: 

Ugdymo sritys, dalykai Minimalus pamokų skaičius 

privalomam turiniui 

Bendrasis 

kursas/ 

Išplėstinis 

kursas/ 



 

 

kalbos 

mokėjimo 

lygis  

kalbos 

mokėjimo 

lygis  

Dorinis ugdymas: 2   

Tikyba  2 (1;1) - 

Etika  2 (1;1) - 

Kalbos:    

Lietuvių kalba (gimtoji)  8 8 (4;4) 10 (5;5) 

Užsienio kalba (anglų) 6 6 (3;3) 6 (3;3) 

Užsienio kalba (2-oji rusų k.) A2 

lygmuo 

 6(3;3) 6 (3;3) 

Socialinis ugdymas: 4   

Istorija   4 (2;2) 6 (3;3) 

Geografija   4 (2;2) 6 (3;3) 

Matematika 6 6 (3;3) 9 (4;5) 

Informacinės technologijos  2 (1;1) 4 (2;2)  

Gamtamokslinis ugdymas: 4   

Biologija  4 (2;2) 6 (3;3) 

Fizika   4 (2;2) 7 (4;3) 

Chemija  2 (2;2) 6 (3;3) 

Menai ir technologijos:  4   

Dailė  4 (2;2) 6 (3;3) 

Muzika  4 (2;2) 6 (3;3) 

Šokis  4 (2;2)  

Tekstilė ir apranga  4 (2;2) 6 (3;3) 

Medžio apdirbimas  4(2;2) 6 (3;3) 

Metalo apdirbimas  4 (2;2) 6 (3;3) 

Kūno kultūra: 4   

Bendroji kūno kultūra  4 (2;2) 8 (4;4) 

Krepšinis  4 (2;2)  

Tinklinis  4 (2;2)  

Žmogaus sauga1 0,5 0,5 0,5 

Pasirenkamieji dalykai 

           Ekonomika ir verslumas 

           Braižyba 

 

 

 

2 (1;1) 

2 (1;1) 

 



 

 

Dalykų moduliai   

Kūrybinis rašymas (lietuvių k.) 

Pakeliui į lietuvių kalbos egzaminą 

Matematikos žinių gilinimas 

Istorijos šaltinių analizė 

„Kūrybinis rašymas“ (anglų k.)       

 Chemija gabiesiems 

 Biologija gabiesiems 

 ,,Kalėkime angliškai” 

  

 

 

 

 

 

 

2 (1;1) 

2 (1;1) 

2 (1;1) 

2 (1;1) 

2 (1;1) 

2 (1;1) 

2 (1;1) 

2 (1;1) 

Privalomi branduolio dalykų  kursai 38   

Projektinė veikla/Brandos darbas   0,5 

Mokinio pasirinktas mokymo turinys  Iki 26 Iki 26 

Minimalus mokinio privalomų pamokų 

skaičius per savaitę  

28 pamokos per savaitę; 

Neformalusis švietimas (val. skaičius) 6 

Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti  24 pamokos per savaitę 

dvejiems metams 

 

Minimalus pamokų skaičius klasei, esant vienai gimnazijos III klasei, – 43 

pamokos per savaitę. Klasei gali būti skiriama ir daugiau pamokų, 

atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius ir neviršijant mokymui skirtų 

lėšų. 

 

 

IV SKYRIUS    

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

120. Gimnazija, rengdama mokyklos ar individualaus ugdymo planą, teikia mokiniui, turinčiam 

specialiųjų ugdymosi poreikių, kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą bei būtiną švietimo pagalbą.  

121. Gimnazija mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja 

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



 

 

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

(Žin., 2011, Nr. 122-5771) ir šio skyriaus nuostatomis  ir atsižvelgia į:  

121.1. formaliojo švietimo programą; 

121.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

121.3. į specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos poreikį (specialiųjų ugdymosi poreikių 

vertinimo išvadas, pedagoginių psichologinių tarnybų rekomendacijas); 

121.4. esamas gimnazijos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinkomis, mokymo 

ir švietimo pagalbos lėšos). 

122. Gimnazijos ugdymo plano dalyje, skirtoje ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi 

poreikių, yra: 

122.1. nurodyta, kad Gimnazija įgyvendina mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams 

pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas.  

122.2. nustatytas mokiniui mokymo(si) valandų skaičius per savaitę, skirtas bendrojo ugdymo, 

bendrojo ugdymo pritaikytai, pagrindinio ugdymo individualizuotai programai įgyvendinti 

(atsižvelgiant į mokymo formą ir mokymo proceso organizavimo būdą); 

122.3. gimnazijoje teikiama švietimo pagalba (dirba logopedas, specialusis pedagogas, 

socialinis pedagogas, psichologas, mokytojų padėjėjai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas) 

vadovaudamiesi švietimo pagalbos teikimo aprašais bei gimnazijos direktoriaus patvirtintais darbo 

grafikais; 

122.4. gimnazija vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų įstatymų 

nustatytais būdais bei gimnazijoje parengtais aprašais. (Priedas Nr. 11) 

122.5. formuojamos nuolatinės ar laikinosios grupės iš tos pačios ar skirtingų klasių mokinių, 

kurių skaičių grupėje, pogrupyje nustato pati mokykla, atsižvelgusi į mokymo lėšas, mokinio poreikius, 

turimas mokymo(si) sąlygas ir mokymo priemones. 

122.6. užtikrina ugdymo nuoseklumą, tęstinumą. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS   

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

123. Individualus ugdymo planas gali būti rengiamas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių, atsižvelgus į ugdymo programą, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, ugdymo 

formą ir mokymo organizavimo būdą, mokyklos galimybes: 

123.1. pagal pagrindinio ugdymo pritaikytą ir pagrindinio ugdymo individualizuotą programą: 

123.1.1. turinčiam vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir 

besimokančiam bendrosios paskirties klasėje; 



 

 

123.1.2. besimokančiam savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu; 

123.1.3. kai mokiniui pagal pedagoginės psichologinės tarnybos ar mokyklos Vaiko gerovės 

komisijos rekomendacijas nustatytu laikotarpiui reikia intensyvios pedagoginės ir švietimo pagalbos; 

123.2. besimokančiam pagal vidurinio ugdymo ar vidurinio ugdymo pritaikytą programą; 

123.3. siekiant nustatyti mokinio specialaus ugdymo įgyvendinimo ir švietimo pagalbos 

teikimo tikslus, užduotis, turinį, būdus, priemones, planuojamus mokinio pasiekimus; 

123.4. vieneriems ar dvejiems mokslo metams ar kitam nustatytam laikotarpiui pritaikytai, 

individualizuotai ugdymo programai įgyvendinti ir švietimo pagalbai teikti; 

123.5. sudaromas bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams), švietimo pagalbos specialistams ir kitoms institucijoms, kurias prireikus  kaip konsultantus 

kviečiasi mokykla. 

122. Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) pritarimu mokinys, turintis vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių: 

122.1. dėl įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo 

sutrikimų, intelekto (taip pat ir nepatikslintą intelekto sutrikimą), dėl bendrųjų mokymosi sutrikimų, taip 

pat turintis mokymosi sunkumų dėl nepalankios aplinkos, gali vėliau pradėti mokytis pirmosios užsienio 

kalbos, mokytis tik vienos užsienio kalbos arba pradėti vėliau mokytis antrosios užsienio kalbos; 

122.2. vietoje Bendrųjų ugdymo planų 221.1, 221.2, 221.3, 221.4, 221.5, 221.6, 221.7 

punktuose nurodytų dalykų mokinys gali rinktis individualaus ugdymo plano dalykus, tenkinančius 

specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją pedagoginę pagalbą. 

122.3. mokinys, atleistas nuo dalyko mokymosi pagal šį Bendrųjų ugdymo planų punktą, 

laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą, jei kitų ugdymo plano dalykų įvertinimai yra 

patenkinami.  

122.4. besimokantį pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio ugdymo 

programoje prasidedančių dalykų pradėti mokyti metais vėliau, juos sieti su praktiniais mokinio 

interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; mokymas gali būti organizuojamas atskiromis veiklomis; 

123. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus ugdymo 

planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 punktuose dalykų 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. 

124. 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: 



 

 

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

9–10 klasėse – po 0,5 pamokos mokinio kalbai ir komunikacijai lavinti; 

126. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

127. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 62–70 punktų nuostatomis. 

128. Mokinio, kuris mokosi 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. 

129. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ugdymo 

programą, mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama mokykloje. 

Susitarimai priimami, atsižvelgus į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi 

poreikius, planuojamą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo būdus renkasi 

gimnazija (vertinimo įrašais, „įskaityta“, „neįskaityta“, aprašais, pažymiais) atsižvelgusi į Vaiko gerovės 

komisijos sprendimą. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS 

MOKINIAMS TEIKIMAS 

 

130. Gimnazija, siekdama didinti ugdymo veiksmingumą, specialiąją pedagoginę ir specialiąją 

pagalbą mokiniui teikia, vadovaudamasi teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės 

tarnybos ar mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

131. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

131.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

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

Nr. 92-4395); bei gimnazijos direktoriaus patvirtinta tvarka  (Priedas Nr. 6) 



 

 

131.2. ugdymo proceso metu; 

131.3. specialiųjų pratybų forma: individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 

mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalba gali 

būti teikiama ir specialiųjų pamokų forma; 

132. Specialioji pagalba: 

132.1. teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 

8 d. įsakymu Nr.V-1229 (Žin., 2011, Nr. 92-4396); (Priedas Nr. 6) 

132.2. teikiama mokytojo padėjėjo; 

132.3. teikiama ugdymo proceso metu. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS 

NAMIE 

 

133. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja gimnazija pagal vaiko gerovės komisijos 

ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi 

individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.  

134. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti namie 

gimnazija skiria pamokų vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 107–110 ir 124, 143 punktais, 1 ar 2 

pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms.  

135. Mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokyti 

namie skiriama ne mažiau kaip 8 valandos per savaitę:  

136. mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 107–110 

punktais, 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

137. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl 

nežymaus intelekto sutrikimo, gimnazijos ar individualus ugdymo planas rengiamas:  

138.1. vadovaujantis bendrųjų ugdymo planų 123, 124, 137 punktuose nustatytų dalykų 

programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi, kuris, atsižvelgus į mokymosi formą ir mokymo 

proceso organizavimo būdą, gali būti koreguojamas iki 25 procentų: 

138.2. pagal ypatingą poreikį keisti ( mažinti, didinti) dalykams skirtų pamokų skaičių; 



 

 

138.3.  planuoti papildomą mokytojo pagalbą; 

138.4. planuoti specialiąsias pamokas; 

138.5.  didinti pamokų skaičių, skirtą meniniam, technologiniam ugdymui, socialinei veiklai, 

karjeros ugdymo kompetencijoms ugdyti; 

138.6. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) 

skaičių per mokslo metus, atsižvelgus į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, vaiko gerovės 

komisijos ar švietimo centro rekomendacijas; 

138.7.  1–2 pamokomis mažinti minimalų privalomų pamokų skaičių, didinant neformaliojo 

švietimo valandų skaičių ar organizuojant veiklas, stiprinančias praktinius gebėjimus; 

138.8.  technologijų dalyko gali būti siūloma tik viena technologijų programa arba technologijų 

kryptis; 

138.9. specialiosioms pratyboms 5–II g klasėse skiriama po 0,5–1 pamoką per savaitę mokiniui, 

turinčiam kompleksinių negalių, įvairiapusių raidos sutrikimų, elgesio ir (ar) emocijų, kalbos ir (ar) 

kalbėjimo sutrikimų; 

138.10. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų sutrikimų, specialiosioms 

pratyboms 5–10 klasėse galima skirti po 1 pamoką per savaitę kompiuteriniams, specialiųjų mokymo 

priemonių naudojimo įgūdžiams formuoti, pažinimo funkcijoms lavinti, dalykų spragoms šalinti.  

139. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl 

vidutinio intelekto sutrikimo,  individualus ugdymo planas rengiamas: 

139.1.besimokančiam įtraukiojo mokymosi būdu bendrosios paskirties klasėje, vadovaujantis 

Bendrųjų ugdymo planų 123, 124, 137 punktuose nustatytų dalykų programoms įgyvendinti skiriamų 

savaitinių pamokų skaičiumi, kuris, atsižvelgus į mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo 

būdą, gali būti koreguojamas iki 30 procentų. 

139.2. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5–10 klasėse galima skirti po 1 pamoką per savaitę 

kompiuteriniams, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo įgūdžiams formuoti, pažinimo funkcijoms 

lavinti, kalbiniams ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI 

 

Priedas Nr. 1                              

 

NETRADICINIO UGDYMO DIENOS 

 

Eil. 

Nr. 

 

Darbo turinys 

 

Klasė 

 

Data 

 

Atsakingi 

1.  Tradicinė diena “Mokausi kartu 

su tėveliais”, skirta  

1 – IVg 

 

2018-10-26 

 

R.Turčinavičienė 

 ir organizacinė  grupė 

2. 

 

Tarptautinė Mokytojo diena 5 – IV g 2018-10-05 Abiturientai 

Mokinių taryba 

3. Lietuvos kariuomenės diena 5 - IVg 2018-11-23 E.Turčinavičius ir 

Jaunieji šauliai 

4. Kalėdinė jaunųjų talentų diena 

 

5 – IV g 2017-12-22 Būrelių vadovai ir 

klasių auklėtojai 

Mokinių taryba 

5. I-ojo pusmečio  mokymosi 

refleksija. 

II –ojo pusmečio lūkesčiai. 

5 - IVg 2019-01- 21 K.Gegužienė 

Klasių auklėtojos, 

Metodinė taryba 

 

6. Vasario 16-tosios paminėjimas 5 - IVg 2019-02-15 R.Turčinavičienė 

ir organizacinė  grupė 

7. Tarptautinė Žemės diena 1 - IVg 2019-04-19 Biologijos ir 

geografijos mokytojai 

 

8. Tarptautinė vaikų gynimo diena, 

skirta smurto prevencijai stiprinti. 

 1 – III g               

 

2018-06- 03 

 

R.Turčinavičienė 

ir organizacinė  grupė 

9. 

 

Muziejų diena 5 - IIIg 2018- 06 mėn. Klasių auklėtojos, 

Metodinė taryba 

10. 

 

Mokslo metų užbaigimo šventė                     

„Paskutinė diena mokykloje“. 

 

6 – III g     2018-06-15 

 

Klasių auklėtojai, 

būrelių vadovai. 

Mokinių taryba 

 

 

Priedas Nr. 2 

 

Ugdymosi plano (mokomojo dalyko ar kurso) keitimo tvarkos aprašas 2017 – 2020 m. m. 



 

 

1. Keisti mokomąjį dalyką ar programos kursą mokinys gali, kai atsiskaito (išlaiko įskaitą) iš 

pageidaujamo mokytis dalyko ar dalyko programos kursų skirtumų. Įskaita išlaikoma iki pusmečio ar 

mokslo metų pabaigos, įskaitų pažymiai, prie jų pažymint kursą raidėmis B – bendrasis, A – išplėstinis. 

Šie pažymiai įskaitomi kaip pusmečio ar metiniai. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos 

bendrąjį kursą, įskaitos laikyti nereikia, jei jį tenkina turėtas išplėstinio kurso įvertinimas. Įskaitos 

nereikia laikyti pasirenkant dalyko modulį.  

2. Mokinys, nusprendęs keisti mokomąjį dalyką ar programos kursą, pasitaręs su klasės 

auklėtoju, dalyko mokytojais, karjeros ugdymo konsultantais, rašo prašymą gimnazijoss direktorei dėl 

mokomojo dalyko ar programos kurso keitimo. Prašyme  nurodoma: 

2.1. individualaus ugdymosi plano keitimo priežastys; 

2.2. data, iki kada bus išlaikyta įskaita (jei įskaita nebus laikoma, tai prašyme pažymima). 

Įskaitą reikia išlaikyti iki paskutinės pusmečio dienos, pageidautina, penkiomis dienomis anksčiau, nei 

baigsis pusmetis; 

2.3. kiek pamokų susidaro III ir IV gimnazijos klasėje po kurso keitimo; 

2.4. kiek dalykų lieka III ir IV gimnazijos klasėje po kurso keitimo; 

2.5. prašymas suderinamas su mokytoju, pas kurį mokėsi mokinys, ir su tuo mokytoju, pas kurį 

mokinys laiko įskaitą ir kitą pusmetį mokysis. Išlaikius įskaitą, mokytojas prašyme įrašo įskaitos pažymį. 

Prašyme turi būti aiškiai nurodyta, iš kokios ir į kokią mobilią grupę mokinys pereina. Jei dėl kurso 

keitimo kinta pamokų tvarkaraštis, prie prašymo pateikiamas naujas pamokų tvarkaraštis, mokytojai 

savo parašu patvirtina, kad susipažino ir neprieštarauja dėl mobilių grupių sudėties pasikeitimo; 

2.6. jei laikoma įskaita, rekomenduojama prašymą rašyti ne vėliau kaip 1-2 mėn. Iki pusmečio 

pabaigos, kad galima būtų suspėti savarankiškai pasirengti įskaitai. 

2.7. Keisti mokomąjį dalyką ar programos kursą mokinys gali, jei nereikia laikyti įskaitos, 

mokslų metų pradžioje – rugsėjo 1 d., taip pat programos kursą galima keisti pusmečio viduryje, jei 

nereikia laikyti įskaitos arba įskaitai mokinys pasiruošė savarankiškai. 

3. Mokytojas, į kurį mokinys kreipėsi dėl kurso keitimo, esant grupėje vietų                (užsienio 

kalbos-20, kitose -30 mokinių), mokiniui pateikia klausimus, temas iš to mokomojo dalyko programos, 

kurso, ar dalyko programos kursų skirtumų, su mokiniu susitaria dėl įskaitos laikymo datos (datų, jei 

įskaita laikoma dalimis atskiromis temomis). Įskaitą išlaikius, įrašo įvertinimą į mokinio prašymą, kuris 

pateikiamas klasės auklėtojui.  

4. Mokytojai elektroniniame dienyne mokinį, kuris keitė programos kursą ar mokomąjį dalyką, 

pašalina arba įtraukia į grupę, įrašomas naujų mokinių įskaitos pažymys ir kursas.  

5. Direktorės pavaduotoja ugdymui yra atsakinga už vidurinio ugdymo programos 

įgyvendinimą: 

5.1. su ja suderinami visi su mokomojo dalyko ar programos kurso keitimu susiję klausimai iki 

pirmos naujo pusmečio dienos ( išskyrus IIIg  klasės pirmą pusmetį, kai kreipiasi mokinių tėvai, kurie 

pritaria vaiko apsisprendimui keisti individualų ugdymo planą nesibaigus pusmečiui) ; 

5.2. kontroliuoja el. Dienynų įrašų dėl kurso, dalykų pasikeitimo teisingumą 

5.3. prie mokinio individualių ugdymo planų prideda prašymą apie pasikeitimus; 

5.4. dėl mokomojo dalyko ar programos kurso pasikeitimo koreguoja mokinio pamokų 

tvarkaraštį ; 



 

 

5.5. konsultuoja mokinius jų tėvus ar globėjus dėl mokomojo dalyko ar programos kurso 

keitimo. 

6. Klasės auklėtojas: 

6.1. pataria mokiniui dėl mokomojo dalyko ar programos kurso keitimo tikslingumo; 

6.2. supažindina mokinį, jo tėvus ar globėjus, su dalyko programos ar programos kurso keitimo 

tvarka; 

6.3. derina su pavaduotoja ugdymui ir savo parašu mokinio prašyme patvirtina, kad mokinys 

mokosi ne mažiau kaip 8 dalykus ir  28 val. per savaitę  dvejus mokslo metus. Dėl mokomojo dalyko ar 

programos kurso pasikeitimo mokinys negali turėti daugiau kaip 3 ,,langų“ ( neįskaitant pietų 

pertraukos) per savaitę, ne daugiau kaip 7 pamokas per dieną; 

6.4. klasės auklėtojas mokinių prašymus pateikia direktorės pavaduotojai.  

 

Priedas Nr. 3 

 

Mokinio individualios pažangos aplankas 

 

Mokinio individualios pažangos aplankas sudaromas siekiant stebėti 5 – IV g mokinių 

individualią  pažangą, suteikti galimybes mokiniui planuoti savo mokymosi bei veiklos gimnazijoje 

lūkesčius,  kartu su klasės auklėtoju bei dalykų mokytojais fiksuoti pasiekimus, įsivertinti savo 

mokymosi bei veiklos sėkmę. Individualios pažangos stebėjimo aplanko turinį lemia numatomi 

artimiausi ir tolesni mokinio ugdymo(si) tikslai ir būdai (jame numatoma mokinio veikla gali būti 

siejama su mokymosi poreikiais, atskiro dalyko pasiekimų gerinimu, mokinio prisiimti įsipareigojimai 

orientuojami į mokymosi pasiekimų gerinimą: papildomų ar tikslinių užduočių atlikimą, darbą su 

kitokiomis mokymo priemonėmis ar kitokiais mokymosi metodais ir kt.) 

Mokinio individualios pažangos aplanką sudaro: 

1. Mokinio lūkesčiai per I ir II pusmečius. (kiekvienam pusmečiui atskirai) 

2. Kiekvieno mėnesio mokymosi ir lankomumo ataskaitos, išspausdintos iš elektroninio 

dienyno ir su auklėtojo bei tėvų parašais. 

3. Pusmečių ir metiniai įvertinimai  su auklėtojo bei tėvų parašais. 

4. I ir II pusmečio sėkmės įsivertinimas pagal lūkesčius. 

5. Mokinio individualūs išskirtiniai pasiekimai. 

6. Auklėtojų arba mokytojų, tėvų ir mokinio individualių pokalbių ir tolesnių gairių 

numatymas. 

Mokinio individualios pažangos aplankas saugomas pas klasės auklėtoją. 

 

 

Priedas Nr. 4 

UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMAS 

 



 

 

1. Ugdymas karjerai yra organizuojamas ugdymo proceso metu,  dienomis, skirtomis kultūrinei, 

meninei, pažintinei veiklai, gali būti integruojamas į atskirų dalykų bendrąsias programas, neformalųjį 

švietimą.  

2. Karjeros paslaugų tikslas: ugdyti mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai 

(vertinant iš asmeninės ir visuomenės perspektyvos) plėtoti savo karjerą.  

3. Karjeros paslaugų sistemos uždaviniai: 

3.1. teikti kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas visiems mokiniams, pasiekiant jų 

integralumo su bendruoju ugdymu; 

3.2. pasiekti aukštą mokinių, pedagogų, gimnazijos vadovų ir visos gimnazijos bendruomenės 

palankumą bei motyvaciją mokinių karjeros plėtojimui; 

3.3. pasiekti karjeros paslaugų ir kitų pagalbos mokiniui formų (psichologinės, socialinės 

pedagoginės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos, sveikatos priežiūros mokykloje, 

konsultacinės, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir kitos pagalbos) veiksmingą sąveiką. 

4. Karjeros ugdymo paslaugos teikiamos visiems mokiniams, užtikrinant lygias galimybes, 

įvertinant jų poreikius. 

5. Karjeros paslaugų teikėjai padeda mokiniui pasirinkti ir įgyvendinti geriausias jo karjeros 

vystymo galimybes ir negali proteguoti savo ar kitų institucijų interesų. Kiekvienas mokinys 

savarankiškai apsisprendžia dėl asmeninės karjeros perspektyvų, priima su mokymusi ir darbu susijusius 

sprendimus. Turėdamas laisvę rinktis, mokinys taip pat prisiima atsakomybę už savo pasirinkimus. 

6. Karjeros paslaugų teikėjai atsakingi už aukštą jų teikiamų ugdymo karjerai, profesinio 

informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugų kokybę ir profesinio elgesio etikos laikymąsi.  

7. Mokinių karjeros kompetencijos ugdomos šiose srityse: 

7.1. savęs pažinimo; 

7.2. karjeros galimybių pažinimo; 

7.3. karjeros planavimo; 

7.4. karjeros įgyvendinimo. 

8. Ugdymo karjerai veiklos gimnazijoje yra organizuojamos asmenų, atsakingų už profesinio 

orientavimo veiklos koordinavimą gimnazijoje (direktoriaus pavaduotojos ugdymui ir ugdymo karjerai 

koordinatorės), ir vykdomos dalyvaujant klasių vadovams, įvairių dalykų mokytojams, socialinei 

pedagogei, psichologei, bibliotekininkei, kitiems švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, turintiems 

kompetencijų vykdyti mokinių ugdymą karjerai, siekiant veiksmingiau padėti mokiniams pasirengti 

gyvenimui ir darbui, pasirinkti mokymosi (studijų) kryptį. 

 

Priedas Nr. 5  

 

SEIRIJŲ A.ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka skirta pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. 

2.Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus, ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis 

programomis, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu“, „Bendrojo lavinimo 

mokyklų 2017-2019 mokslo metų bendraisiais ugdymo planais”, Brandos egzaminų programomis, 



 

 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą, patvirtinimo“ (toliau – 

Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas), 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“ (toliau – Higienos norma), administracijos, mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susitarimais, išorės vertinimo rekomendacijomis. Planuojant mokinių, pradedančių mokytis 

pagal pagrindinio ugdymo programą, pažangos ir pasiekimų vertinimą, atsižvelgiama į pradinio ugdymo 

programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją. Gimnazijos ugdymo 

plane ar jo prieduose aprašomas mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas.    

3. Tvarkoje aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, vertinimo principai ir nuostatos, vertinimo 

planavimas, vertinimas ugdymo procese, įvertinimų fiksavimas, vertinimo informacijos analizė, namų 

darbų skyrimas ir vertinimas, tėvų informavimas. 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus, 

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 

4.2. Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą. 

4.3. Įsivertinimas ( refleksija)- paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei 

pasiekimus. 

4.4. Vertinimo informacija – įvairias būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie 

mokinio mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą ( žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas). 

4.5. Individualios pažangos ( idiografinis vertinimas) - vertinimo principas pagal kurį 

lyginama dabartiniai mokinio pasiekimai su ankstesniaisiais ir stebima, vertinama daroma pažanga. 

4.6. Vertinimo kriterijai – mokytojas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo Bendrosiose 

programose pateiktus apibendrintus kokybinius mokinių žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo aprašus, 

numato mokinių pasiekimų vertinimo lygius ( patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). 

4.7. Kaupiamasis vertinimas –  tai įvairių mokinio veiklų, pastangų, informacijos apie 

mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus  kaupimas taškais (balais), kurį pritaiko visi gimnazijos 

mokytojai. 

4.8. Signalinis pusmečio įvertinimas – signalinį įvertinimą mokinys mato viso ugdymo 

proceso metu savo elektroniniame dienyne, kuriame rašomas įvertinimų aritmetinis vidurkis, leidžiantis 

mokiniui įsivertinti situaciją. 

4.9. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinio žinioms, 

gebėjimams, įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne 

mažiau kaip 30 minučių. 

4.10. Atsiskaitymas žodžiu – tai monologinis arba dialoginis kalbėjimas, skirtas patikrinti, 

kaip mokinys geba lietuvių ar užsienio kalba taisyklingai, argumentuotai, įtikinamai reikšti mintis. 

4.11. Savarankiškas darbas – tai atsiskaitymas raštu, organizuotas iš vienos ar dviejų pamokų 

medžiagos. Darbo tikslas – išsiaiškinti, kiek mokinys, naudodamasis įvairiais šaltiniais, mokymo (si) 

priemonėmis, geba įgytas žinias pritaikyti individualiai. Iš anksto apie savarankišką darbą mokiniai gali 

būti neinformuojami. 

5. Atsižvelgus į vertinimo tikslus, taikomi šie vertinimo tipai: 



 

 

5.1. Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą, baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi 

galimybes, suteikti pagalba, įveikiant sunkumus. 

5.2. Formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo 

siekiama operatyviai suteikti detalią informaciją apie tolesnio mokinio mokymosi bei tobulėjimo 

galimybes. 

5.3. Apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. 

5.4. Norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių pasiekimus, 

taikomas per egzaminus. 

5.5. Kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pasiekimų 

lygiai), su kuriais lyginami mokinio pasiekimai. 

5.6. Svertinis vidurkis - kontrolinių ir savarankiškų darbų įvertinimų vidurkis. 

5.7. Svertinio vidurkio dėmenys – kontroliniai ir savarankiški darbai. 

 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6.Vertinimo tvarkos tikslai: 

6.1. sudaryti sąlygas mokinio individualių galių pažinimui, saviraiškai, saviugdai bei siekti 

užsibrėžto tikslo;  

6.2. pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą. 

7. Vertinimo uždaviniai: 

7.1. Skatinti mokymosi motyvaciją, mokyti mokinį įsivertinti ir planuoti tolimesnius veiksmus.  

7.2. Mokyti įžvelgti mokymosi galimybes, padėti nustatyti spragas, diferencijuoti ir 

individualizuoti darbą, parenkant metodus. 

7.3. Informuoti mokinius ir jų tėvus (globėjus) apie ugdymosi rezultatus. 

7.4. Padėti mokytojui ir gimnazijai nustatyti savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir 

procesą, suteikti mokinių poreikius atliepiančią pagalbą, priimti pagrįstus sprendimus. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

8. Vertinimo nuostatos: 

8.1.Vertinimas grindžiamas – amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais 

mokinio poreikiais.  

 8.2. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų taikymas, 

supratimas, dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji gebėjimai;  

8.3. 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.  

8.4. Vertinama remiantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 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. 

9. Vertinimo principai: 

9.1. tikslingumas – vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį. 



 

 

9.2. atvirumas ir skaidrumas – su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, aiškūs 

vertinimo kriterijai. 

9.3. objektyvumas – siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, remiamasi pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo Benrosiose programose pateiktais apibendrintais kokybiniais mokinių žinių, 

supratimo ir gebėjimų vertinimo aprašais. 

9.4. informatyvumas – vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma, ką mokinys 

jau išmoko, kur spragos, kaip jas taisyti. 

9.5. aiškumas – vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais kriterijais. 

 

IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ 

 

10. Vertinimas ugdymo procese – formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas.  

10.1. Formuojamojo vertinimo metu mokytojas stebi mokinių mokymąsi, komentuoja, aptaria, 

skatina pačius mokinius vertinti savo mokymosi eigą, mokiniai mokomi vertinti kitus. Formuojamasis 

vertinimas gali būti ir nefiksuojamas, jo paskirtis – paskatinti mokinius, parodyti, ar mokinys išmoko 

tai, kas buvo numatyta, ar liko mokymosi spragų, kur dar reikia pastangų. Formuojamasis vertinimas 

sukuria prielaidas mokiniams pasitikėti mokytoju, geranoriškai bendradarbiauti.  

10.2. Diagnostinis vertinimas vykdomas reguliariai, kaip to reikalauja dalyko mokymosi logika 

ir mokyklos susitarimai: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios 

rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinamos sutartine forma ( pažymiais ar kaupiamaisiais 

balais). Atliekant diagnostinį vertinimą atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą 

informaciją. Diagnostinio vertinimo informacija panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir 

poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus. 

10.3. Apibendrinamasis vertinimas taikomas apibendrinant pusmečio bei metinius ( taip pat 

įskaitos, NMPP standartizuoti testai, PUPP, egzaminai), pasiekimus, vertinant mokinio padarytą 

pažangą. Apibendrinamasis vertinimas yra formalus. Jo rezultatai fiksuojami pažymiu arba įskaita. 

Apibendrinamojo vertinimo informacija naudojasi mokinys, rinkdamasis tolesnį mokymąsi, o mokytojas 

– konsultuodamas mokinį dėl jo pasirinkimo. 

 

V. VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

11. Mokytojas, planuodamas kiekvieną mokymosi etapą, temą, pamoką atsižvelgdamas į 

mokinių mokymosi patirtį, gebėjimus ir poreikius planuoja vertinimą, formuluoja uždavinius, numato 

rezultatus. Diagnostinį vertinimą fiksuoja dalyko ilgalaikiame plane bei elektroniniame dienyne 

esančiame kontrolinių darbų grafike. 

12. Mokytojas per pirmąją savo dalyko pamoką mokinius supažindina su programa, vertinimo 

sistema, aptaria metodus ir formas, supažindina su kriterijais, kuriais vadovaudamasis rašo pažymį, 

atsiskaitymo darbais. Mokytojai taikantys kaupiamąjį vertinimą, mokinius informuoja, kokiu būdu bus 

kaupiami ir fiksuojami taškai, kiek taškų jie privalės surinkti per pusmetį. 

13. Apie kontrolinį darbą mokytojas informuoja pradėjus mokytis naują temą (skyrių), likus  

savaitei, supažindina su darbo struktūra, turiniu, tikslais, vertinimo kriterijais. 

 

VI. VERTINIMAS 

 



 

 

14. 5-IV gimnazijos klasėse mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema. Mokytojas gali, 

aptaręs su mokiniais ir jų tėvais (globėjais), naudoti mokinių skatinimui (ne daugiau +1 balas prie 

kontrolinio darbo įvertinimo) už fiksuotus namų darbų atlikimo rezultatus, ištaisytus kontrolinius darbus, 

aktyvų darbą pamokose, papildomų užduočių savanorišką atlikimą, savęs vertinimą ir kt. 

15. Dorinio ugdymo, kūno kultūros, modulių pasiekimai vertinami „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“.  

16. Balais mokiniai gali būti vertinami iš  kontrolinių darbų, savarankiškų darbų, atsakinėjimo 

žodžiu, projektinių darbų, testų, referatų, kūrybinių darbų, laboratorinių darbų, dalyvavimo ir pasiektų 

gerų rezultatų olimpiadose, konkursuose, varžybose. 

17. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą: 

17.1. vedant pusmečių pažymius ir esant neaiškiam pažymio vidurkiui, atsižvelgiama į 

pusmečio dalyko įvertinimą, (toliau – pusmečio dalyko įvertinimas). Jis fiksuojamas iš visų atitinkamo 

laikotarpio balų / pažymių, skaičiuojant jų  aritmetinį vidurkį, kuriam esant neaiškiam (pvz. 6,5), 

pusmečio pažymį lemia svertinis vidurkis. Jei svertinis vidurkis žemesnis už aritmetinį, pusmečio 

pažymys mažinamas (pvz. 6), jei didesnis – didinamas ( pvz. 7).  

17.2. vienerių mokslo metų pasiekimų rezultatas (toliau – dalyko metinis įvertinimas), 

fiksuojamas iš I ir II pusmečių balų / pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo 

taisykles (pvz., jei I pusmečio pažymys – 7, II pusmečio – 6, tai dalyko metinis įvertinimas – 7). 

18. Mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimas vykdomas reguliariai. Rekomenduojama 

pasiekimus vertinti tokiu dažnumu per pusmetį: 

18.1. 1 pamoka per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 3 pažymiais;  

18.2. 2 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 5 pažymiais. 

18.3. 3-4 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 7 pažymiais. 

18.4. 5 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 8 pažymiais. 

19. Mokiniams laiku ir sistemingai teikiama informacija (komentarai žodžiu ar raštu) apie tai, 

kas padaryta gerai, ką reikėtų tobulinti, kaip tai atlikti, kad būtų pasiekti mokymo(si) uždaviniai pagal 

sutartus kriterijus, mokinių pasiekimų vertinimo lygius (patenkinamą, pagrindinį, aukštesnįjį).  

20. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinama pagal pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo bendrosiose programose pateiktus apibendrintus kokybinius mokinių žinių, supratimo 

ir gebėjimų vertinimo aprašus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų 

vertinimo instrukcijas, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų aptartus ir suderintus dalyko vertinimo 

metodus, formas ir kriterijus 

21. Kontrolinių darbų organizavimo  tvarka ir vertinimas. 

21.1. Per dieną organizuojamas vienas kontrolinis darbas, rekomenduojama per pusmetį 

organizuoti ne mažiau kontrolinių darbų, kiek yra to dalyko savaitinių pamokų; 

21.2. kontrolinis darbas pradėjus mokytis temą (skyrių) registruojamas  ir skelbiamas 

gimnazijos elektroniniame dienyne. Dėl objektyvių priežasčių mokytojas turi teisę kontrolinio darbo 

laiką keisti, bet būtina tai suderinti su mokiniais; 

21.3 mokytojas apie kontrolinį darbą mokinius pakartotinai informuoja ne vėliau kaip prieš 

savaitę, supažindina su darbo struktūra, turiniu, tikslais, vertinimo kriterijais; 

21.4. Mokytojas, ištaisęs kontrolinius darbus, juos gražina ne vėliau kaip po 7 darbo dienų. 

Bendri darbo rezultatai pristatomi visiems klasės mokiniams ir pasidžiaugiama jų sėkmėmis. Nesėkmės 

aptariamos su kiekvienu mokiniu individualiai bei numatomi būdai mokymosi spragoms šalinti; 

21.5. jeigu 30% klasės (srauto, grupės) mokinių kontrolinis darbas yra įvertintas 

nepatenkinamai,  būtina išsiaiškinti priežastis ir  tokį darbą perrašyti; 

21.6. Jeigu mokinys: 
 



 

 

21.6.1. neatliko gimnazijos numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo ar kt.), gimnazija 

numato laiką, per kurį jis turi atsiskaityti, ir suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, iki mokiniui 

atsiskaitant;  

21.6.2. ugdymo laikotarpiu per gimnazijos numatytą laiką neatsiskaitė ir nepademonstravo 

pasiekimų, numatytų Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, jo pasiekimai 

prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; 
 

21.6.3. neatliko gimnazijos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) dėl 

svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio pabaigoje 

fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą,  turi būti 

suteikta reikiama mokymosi pagalba.  

21.6.4. jei mokinys dėl pateisinamų priežasčių (pateikė gydytojų pažymą ar tėvų paaiškinimą) 

nedalyvauja kontroliniame darbe, už jį atsiskaito po pamokų arba kitu susitartu su mokytoju laiku per 2 

savaites. Jei mokinys dėl ligos praleido daugiau nei dvi savaites, jis suderina kontrolinių darbų grafiką. 

Mokiniui po ligos mokytojas teikia konsultacijas. Mokinys privalo atsiskaityti už kontrolinius darbus. 

21.7.  kontroliniai darbai paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmąją dieną po mokinių 

atostogų ir švenčių dienų  neorganizuojami; 

22. Siekiant apibendrinti turimas žinias mokiniai privalo laikyti diagnostinius testus ir 

bandomuosius egzaminus. 

23. Namų darbų skyrimo ir vertinimo tvarka: 

23.1. namų darbai gali būti trumpalaikiai (juos mokiniai turi atlikti iki kitos pamokos) ir 

ilgalaikiai ( dėl jų atlikimo termino mokytojas ir mokiniai susitaria). 

23.2. Mokytojas, taikydamas aktyviuosius mokymo(si) metodus ir racionaliai panaudodamas 

pamokos laiką, skiria tikslingus ir diferencijuotus namų darbus.  

23.3. Mokytojas, siekdamas, kad mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų kontroliuoti, ar jų 

vaikai atlieka skiriamus namų darbus, užduotis elektroniniame dienyne užpildo konkrečiai, aiškiai 

nurodydamas, ką mokinys turi padaryti (pvz.: raštu atsakyti į 12 paragrafo 2- 4 klausimus, išspręsti 3, 

11 uždavinius, 78 psl. ir pan.). 

24. Pavaduotoja ugdymui, vadovaudamasi ugdymo stebėsenos planu, organizuoja diagnostinių 

testų I-II klasėse vykdymą, bandomųjų egzaminų sesiją IV klasėse. 

24.1. siekiant apibendrinti turimas žinias, tinkamai pasirengti PUPP, II g klasių mokiniams kartą 

per mokslo metus (kovo-balandžio mėn.) organizuojami diagnostiniai testai, parengti pagal PUPP 

programas. Darbai vertinami pažymiu. Darbo rezultatai fiksuojami elektroniniame dienyne. Metodinių 

grupių mokytojai  analizuoja diagnostinių testų ir PUPP rezultatus ir priima sprendimus dėl dalykų 

modulių siūlymų III gimnazijos klasėje. 

24.2 siekiant III klasių mokinius užsienio kalbų mokyti pagal jų mokėjimo lygius II klasių 

mokiniams (balandžio-gegužės mėn.) organizuojamas užsienio kalbų diagnostinis testas, parengtas 

vadovaujantis Europos kalbų aplanku; 

24.3. siekiant apibendrinti turimas žinias, padėti apsispręsti, kokius brandos egzaminus 

pasirinkti, tinkamai jiems pasiruošti, IV klasių mokiniams kartą per mokslo metus (sausio-kovo mėn.) 

organizuojama Bandomųjų egzaminų sesija. Darbai vertinami pagal VBE vertinimo normas balais ir 

pažymiu. Darbų rezultatai fiksuojami elektroniniame dienyne. Metodinėse grupėse mokytojai analizuoja 

bandomųjų brandos egzaminų rezultatus ir priima sprendimus dėl pedagoginės pagalbos teikimo bei 

ilgalaikio plano koregavimo; 

24.5. diagnostiniai testai ir bandomieji egzaminai mokiniams yra privalomi. Nedalyvavusiems 

mokiniams yra sudaromos sąlygos parašyti darbą. 



 

 

25. Gavus tėvų prašymą dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo, direktorės įsakymu sudaroma 

komisija iš trijų narių: direktorės pavaduotojos ugdymui, klasės auklėtojo ir dalyko mokytojo, kuri 

išnagrinėja esamą padėtį, nustato įvertinimo objektyvumą ir informuoja tėvus (globėjus).  

 

VII. FIKSAVIMAS 

 

26. Mokinių pasiekimai fiksuojami e-dienyne. Mokytojas gali (aptaręs su mokiniais ir jų tėvais) 

savo darbo užrašuose naudoti sutartinius simbolius, fiksuojančius mokinių mokymosi pastangas, 

atliekamas namų darbų užduotis, taisomus kontrolinius darbus, atliekamas papildomas užduotis, aktyvų 

darbą pamokoje ir kt. 

27. Mokinio mokymosi sėkmė fiksuojama gimnazijos priimtame “Mokinio individualios 

pažangos aplanke”. 

 

VIII. MOKINIŲ IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ ) INFORMAVIMAS 

 

28. Apie pasiekimų vertinimą ir informavimo tvarką mokiniai ir jų tėvai supažindinami mokslo 

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

29. Dalykų mokytojai mokinius apie vertinimą informuoja pirmos mokslo metų pamokos metu. 

Dalyko mokytojas informuoja apie pasiektą pažangą (žodžiu ar raštu).  

30. Prieš kontrolinį darbą (likus savaitei iki kontrolinio) mokytojas primena laiką ir vertinimo 

kriterijus.  

31. Mokinys turi teisę gerai išmokęs temą papildomai atsiskaityti. Mokinys privalo atsiskaityti 

už visas temas (paskutinę pusmečio savaitę mokiniai baigia atsiskaityti už visus darbus). 

32. Klasės auklėtojas kas mėnesį pateikia ataskaitas tėvams apie mokinių pasiekimus.  

33. Apie mokinių mokymosi rezultatus bei pažangą tėvai (globėjai) informuojami – bendruose 

mokyklos tėvų susirinkimuose arba klasių tėvų susirinkimuose. Juose dalyvaujantys dalykų mokytojai 

ir auklėtojai pateikia tėvams išsamią informaciją apie vaiko mokymąsi.  

34. Kiekvieno mėnesio paskutinis penktadienis – „atvirų durų“ diena tėvams.  

35. Esant reikalui, tėvai informuojami telefonu, organizuojami individualūs pokalbiai su 

auklėtoju, dalykų mokytojais, pavaduotoju ugdymui, vyksta prevencinio darbo komisijos posėdžiai, 

direkcijos pasitarimai. Ypatingais atvejais kviečiami neplanuoti klasių tėvų susirinkimai. 

 

IX. VERTINIMO DALYVIAI 

 

36. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka – tai dokumentas, kuriuo vadovaujasi visi 

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

supažindinami visi mokiniai ir jų tėvai. 

 

Priedas Nr. 6 

 

SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL 

IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) ĮVERTINIMO PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, 

MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS IR SPECIALIOJO 

UGDYMOSI SKYRIMO  TVARKOS APRAŠAS 



 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

ministerijos patvirtintu tvarkos aprašu: Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius 

dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais 

įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos. Šis aprašas nustato  mokinių specialiųjų ugdymosi 

poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) įvertinimo pedagoginiu, psichologiniu, 

medicininiu ir socialiniu pedagoginiu  aspektais (toliau- Įvertinimas)  ir specialiojo ugdymosi ir (ar) 

specialiosios pedagoginės, psichologinės socialinės pedagoginės, specialiosios pagalbos (toliau – 

Švietimo pagalba) skyrimo mokiniams (vaikams)  nuo gimimo iki 21 metų tvarką bei dokumentaciją. 

Lazdijų rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) išvadomis ir rekomendacijomis ir 

reglamentuoja specialiųjų  poreikių mokinių atpažinimą bei jų poreikių tenkinimą Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazijoje. 

2. Įvertinimo tikslas – nustatyti pagalbos ir paslaugų reikmes, siekiant sudaryti specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas. 

3. Įvertinimą atlieka: 

3.1. Gimnazijos vaiko gerovės komisija (VGK). 

3.2. Pedagoginė psichologinė tarnyba. 

4. Švietimo pagalbą skiria: 

4.1. Tarnybos vadovas (specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą); 

4.2. Mokyklos vadovas (Švietimo pagalbą). 

 

II. ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS 

SKYRIMO DOKUMENTAI 

 

5. Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo duomenys fiksuojami 

Aprašo prieduose nurodytuose dokumentuose: 

5.1. Mokinio stebėjimo kortelėje (1 priedas); 

5.2. Anketoje (2 priedas); 

5.3. Mokinio ugdymosi pasiekimų apraše (3 priedas); 

5.4. VGK pažymoje dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / pakartotino Įvertinimo (5 

priedas); 

5.5. Pažymoje dėl Švietimo pagalbos skyrimo (8 priedas); 

5.6. Individualiuose psichologinio, pedagoginio, logopedinio ir medicininio vertinimo 

protokoluose, klausimynuose, aprašymuose ir kortelėse. 

 

III. ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO 

PAGALBOS SKYRIMO TVARKA 

 

6. Mokinio, ugdomo gimnazijoje specialiųjų ugdymosi poreikių Įvertinimo ir specialiojo 

ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo tvarka: 

6.1. Mokytojas pildo Kortelę (1 priedas) ar Anketą (2 priedas) ir kreipiasi į VGK. 

6.2. VGK, gavusi  Kortelę (1priedas) ar Anketą (2 priedas) bei Sutikimą (4 priedas), atlieka 

pirminį Įvertinimą ir pildo (5 priedą); 



 

 

6.3. VGK nusprendusi, kad reikalinga Švietimo pagalba pildo (8 priedą), Švietimo pagalbos 

gavėjų sąrašą.  VGK  pirmininko raštu suderintą su PPT, tvirtina gimnazijos direktorius. Tėvams sutikus, 

Švietimo pagalbos skyrimas įforminamas gimnazijos vadovo sprendimu. 

6.4. VGK, nusprendusi, kad mokiniui yra tikslinga pritaikyti bendrąsias programas ir skirti 

specialųjį ugdymą, gavusi Sutikimą (6 priedas), kreipiasi į PPT, dėl išsamesnio Įvertinimo. VGK 

pateikia PPT (5 priedo) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, mokinio rašto darbus, piešinius 

sveikatos būklės įvertinimo dokumentus; 

6.5. VGK kreipiasi į PPT dėl pakartotinio Įvertinimo, jei rekomenduota ankstesnio Įvertinimo 

PPT metu arba jei VGK nutaria patikslinti išvadą. Ugdantis(-ys) pedagogas(-i) ir su mokiniu dirbantys 

Švietimo pagalbos specialistai pateikia VGK užpildytą Pasiekimų aprašą (3 priedas). VGK  patiekia  

PPT (3 priedo) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Į PPT dėl pakartotino įvertinimo gali 

kreiptis ir mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 

6.6. Tarnyba atlieka Įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir pildo Tarnybos 

pažymą dėl Įvertinimo (7 priedas). Įvertinimą atlikę specialistai rezultatus aptaria su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir ugdančiu (-iais) pedagogu (-ais), prireikus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu skiria 

specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą ir pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas).  

6.7. Tarnyba atlieka pakartotinį Įvertinimą ir pildo Tarnybos pažymą dėl Įvertinimo (7 priedas), 

prireikus pratęsia specialųjį ugdymąsi (pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas) arba jį nutraukia. 

7. Specialusis ugdymas gali būti nuolatinis arba laikinas. 

8. Mokiniui padarius pažangą ir pasiekus bendrose programose numatytą patenkinamą 

pasiekimų lygį, VGK raštu kreipiasi į PPT dėl specialiojo ugdymosi nutraukimo ir pateikia dalyko(ų) 

ugdymosi pasiekimų aprašą (3 priedas). PPT vadovo sprendimu nutraukia arba atlieka pakartotinį 

Įvertinimą. 

9. Tėvams (globėjams, rūpintojams) atsisakius specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos 

teikimo jų vaikui, specialiojo ugdymosi ar (ir) Švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus 

gimnazijos vadovui prašymą raštu. Prašymas turi būti pateiktas iki einamųjų metų rugsėjo pirmosios 

dienos. Gimnazijos vadovas raštu informuoja PPT. 

 

IV. ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO 

PAGALBOS SKYRIMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PERDAVIMAS 

 

 

10. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, išvykus į kitą mokyklą, jo Įvertinimo, 

specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai perduodami kitai mokyklai  tėvų 

(globėjų, rūpintojų) sutikimu. 

11. Įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai VGK 

saugomi ir tvarkomi LR dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 

12. VGK atsako už Įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo 

dokumentų konfidencialumą. 

13. VGK, gavusi tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, informaciją apie mokinio 

specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą teikia suinteresuotoms institucijoms teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

Priedas Nr. 7 

 

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 neformalaus švietimo pasirinkimo galimybės. 

3. Neformaliojo švietimo būrelių vadovai rengia programas. 

4. Gimnazijos  tarybai pritarus, neformaliojo švietimo valandos direktorės įsakymu skiriamos 

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

turimas mokinio krepšelio lėšas. 

5. Ruošiamas neformaliojo švietimo veiklos projektas. 

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

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

pirmąją rugsėjo mėnesio savaitę sukomplektuoja neformaliojo švietimo grupes. 

8. Neformaliojo švietimo veikla mokiniams neprivaloma, laisvai pasirenkama. 

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

10. Neformaliojo švietimo valandos nėra skiriamos pasirenkamiems dalykams, pagilintam 

dalykų mokymui. 

11. Neformaliojo švietimo veiklai sudaromas atskiras tvarkaraštis. 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VALANDŲ SKAIČIUS 

 

5 – 8 ir I – IV gimnazijos klasėse  

 



 

 

  

Neformaliojo švietimo būrelių atsiskaitymas bei veiklos fiksavimas 

 

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

minėjimų, konkursų, olimpiadų bei netradicinio ugdymo dienų metu. 

13. Neformaliojo švietimo būrelių veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. 

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

pravesti mokiniams saugaus elgesio instruktažus. 

 

Priedas Nr.8 

 

Ugdymo turinys planuojamas: 

Eil. 

Nr. 

Būrelio 

pavadinimas 

5 6 7 8 Ig IIg IIIg  IVg Iš 

viso 

1 Floristika     1     1 

2 Muzikos būrelis   1      1 

3 Geografų būrelis      1    1 

4 Tinklinis      1   1 2 

5 Krepšinis       1  1 

6 Judrieji žaidimai 1        1 

7 Muziejininkų būrelis      1   1 

8 JMB būrelis „ Kadagys“      1   1 

9 Tautinių šokių būrelis 1 1       2 

10 Skautai   1      1 

11 Šachmatai /šaškės        1 1 

12 Piešimo terapija  1       1 

13 Etnokultūra kitaip       1  1 

14 Ugdymas karjerai       1  1 

15  Šaulių būrelis      1  1 2 

16 Būrelis „Jaunieji 

„Žmuidzinavičiukai“ 

   1     1 

 Panaudota valandų 

Skirta valandų  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3 

3 

19 

19 

 



 

 

1. Rengiant dalyko ilgalaikius (mokslo metams) bei detaliuosius, trumpalaikius planus, (temai, 

skyriui); 

2. Jeigu detalusis planas yra mokytojo knygoje arba skelbiamas UPC tinklalapyje,  kito rengti 

nereikia; 

3. Programos specialiųjų poreikių mokiniams rengiamos vienam– trims mėnesiams, 

atsižvelgiant į mokinio galimybes; 

4. Neformaliojo švietimo programos rengiamos mokslo metams; 

            5. Mokytojai rengia metinius  teminius, ilgalaikius planus (susitarta forma) pagal Bendrąsias 

programas, aptaria dalyko metodinėje grupėje, suderina su direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir pateikia 

direktorei tvirtinti iki rugsėjo 9 dienos. Atsižvelgiant į situaciją, planai koreguojami. Rengiami detalieji, 

trumpalaikiai planai, numatant mokinių vertinimą.  

 

Planų formos ( 5 - IIg,  IIIg, IVg klasėms): 

Ilgalaikis planas 

 

1. Titulinis lapas. 

2. Tikslai ir uždaviniai. 

3. Trumpa klasės charakteristika.  

4. Mokymosi stiliai (vardiniai sąrašai ). 

5. Mokymosi individualizavimas ir diferencijavimas. 

6. Mokymo ir mokymosi turinys: 

6.1.  pagrindinės mokymosi priemonės; 

6.2. lentelė. 

7. Vertinimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Tema  Valandų 

 skaičius 

( nuo, 

iki) 

Ugdomi gebėjimai Integracija (su kitais 

mokomaisiais dalykais ir 

integruojamosiomis, 

prevencinėmis  

programomis) 

Pastabos   

   

 

   

  

 

Trumpalaikis planas 

Eil. 

Nr. 

Pamokos tema Mokymosi uždaviniai Vertinimas  

 

Pastabos  

  

 

   

 

Priedas Nr. 9 

 

Individualaus ugdymo planas I – II g klasei 



 

 

 

Individualaus ugdymo planas I-IIg klasei yra sudaromas iš privalomų mokomųjų dalykų, 

neviršinant nustatyto minimalaus pamokų skaičiaus, bei gimnazijos siūlomų dalykų modulių.  

  

I g - IIg kl. siūlomi dalykų moduliai: lietuvių kalbos rašyba ir sintaksė, teksto suvokimas 

ir analizė, kūrybinis rašymas, matematikos praktinio turinio uždaviniai, rinktiniai matematikos 

uždaviniai, integruotas biologijos ir  chemijos modulis, anglų  kalbos modulis. 

Sudarant individualaus ugdymo planą siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo 

išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę, ruoštis mokymuisi 

pagal vidurinio ugdymo programą. 

 

Priedas Nr. 10 

 

        Dėl pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūlos III –IV gimnazijos klasėse 

IIIg - IVg kl. pasirenkami dalykai: informacinės technologijos, braižyba, ekonomika ir 

verslumas, rusų kalba.  

  IIIg  - IVg kl. moduliai: Kūrybinis rašymas (lietuvių k.), šiuolaikinė literatūra, matematikos 

praktiniai uždaviniai,  rinktiniai matematikos uždaviniai, istorijos šaltinių analizė, „Kūrybinis rašymas“ 

(anglų k.), chemija gabiesiems, biologija gabiesiems,  ,,Kalbu angliškai”.                                       

 

Priedas Nr. 11 

   

SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ SPECIALIŲJŲ 

UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) 

ATPAŽINIMO IR TENKINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis 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 įvertinimo 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 TVARKOS APRAŠAS 

 

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. dalyvauja 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. 

  

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Kasmet iki spalio 15 d. išvykusių ir kalbos sutrikimus įveikusių mokinių kalbos korteles 

atiduoda saugoti į gimnazijos archyvą. 

9. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, išvykus, jo Įvertinimo, Specialiojo 

ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai perduodami kitai mokyklai tėvų (globėjų, 

rūpintojų) sutikimu.                

  

Priedas Nr. 12      

                                                                                                     

 5 – 8 ir I – II g KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 



 

 

1. Socialinė veikla privaloma visiems 5-II g klasių moksleiviams.   

2. Socialinės veiklos vykdymo trukmė per mokslo metus: 

2.1. 5 klasė – 6 val. 

2.2. 6 klasė – 6 val. 

2.3. 7 klasė – 8 val. 

2.4. 8 klasė – 8 val.  

2.5. Ig klasė – 10val. 

2.6. IIg klasė – 10 val. 

3. Socialinė veikla atliekama nepamokiniu metu. 

4. Klasės vadovas auklėtojo plane tam skirtame lape mokslo metų pabaigoje pažymi duomenis 

apie kiekvieno mokinio atliktą socialinę veiklą. 

5. Socialinę veiklą gali organizuoti klasių vadovai, pedagogai, bibliotekininkė psichologas, 

socialinis pedagogas, būrelių vadovai, specialusis pedagogas ir kt.), priklausomai nuo veiklos krypties 

ir turinio. 

6. Už socialinės veiklos koordinavimą, organizavimą ir priežiūrą gimnazijoje yra atsakingas 

socialinis pedagogas. 

7. Socialinė veikla gimnazijoje yra suderinta su atsakingu už šią sritį asmeniu, klasės auklėtoju. 

Ji laisvai pasirenkama iš pateikiamo Socialinės veiklos krypčių sąrašo (1 priedas) ir žymima Socialinės 

veiklos apskaitos lape (2 priedas), kuris išduodamas vieneriems metams. 

8. Socialinės veiklos pasiūla 5–8, I-II klasių mokiniams skelbiama  gimnazijos internetinėje 

svetainėje. 

9. Klasės auklėtojai mokinius supažindina su Socialinės veiklos krypčių sąrašu. Gimnazijoje 

atliekama apie 30 % socialinei veiklai skirto laiko, likęs laikas turi būti panaudojamas veikloms už 

gimnazijos ribų. 

10. Mokiniai už aktyvią ir platesnę savanorišką veiklą yra skatinami padėkomis ir kitais būdais. 

11. Siūlomos socialinės veiklos kryptys:  

                                                                                                  

1 priedas 

  

Eil. 

Nr. 

Socialinės 

veiklos kryptys 

Kokios 

klasės  

mokiniams  

siūloma 

veikla 

Atliekami darbai Atsakingi ir  

vertinantys veiklą  

asmenys 

1 Darbas 

gimnazijos  

bibliotekoje - 

skaitykloje, 

muziejuje 

5 – 8, I -IIg 

klasių  

mokiniai 

Vadovėlių išdavimas – 

priėmimas;  

skaitytojų kortelių, katalogų, 

knygų  

tvarkymas, inventorizavimas.  

Ekspozicijų tvarkymas, 

eksponatų ir inventoriaus 

priežiūra, gidų veikla. 

Bibliotekininkė  

2 Atstovavimas 

gimnazijos  

5–8, I -II 

klasių  

mokiniai 

Dalyvavimas dalykinėse  

olimpiadose, konkursuose, 

sporto  

Dalykų mokytojai,  

klasių auklėtojai, 

Socialinis pedagogas,  



 

 

bendruomenei, 

gimnazijos  

reprezentacija 

varžybose (ne pamokų metu) 

(direktoriaus įsakymu),  

projektuose, priėmimuose,  

konferencijose. 

psichologas,  

pavaduotoja  

ugdymui, mokytojai 

– 

organizatoriai. 

3 Gimnazijos 

patalpų ir jos 

aplinkos 

tvarkymas 

5–8 ir I -II 

klasių 

mokiniai 

Klasės tvarkymas, interjero  

atnaujinimas, gėlių ir gėlynų  

priežiūra, pagalba rūbinėje ir  

valgykloje, aplinkos tvarkymas 

Klasių auklėtojai,  

dalykų mokytojai,  

direktoriaus  

pavaduotojas ūkiui 

4 Kūrybinė veikla  5 – 6 klasių 

mokiniai 

Suvenyrų, susijusių su 

gimnazijos atributika, kūrimas; 

gimnazijos puošyba.  

 

Dalykų  

mokytojai, 

klasių auklėtojai 

7 –8 klasių  

mokiniai 

Suvenyrų, susijusių su 

gimnazijos atributika, kūrimas; 

gimnazijos puošyba. 

Gimnazijos stendų priežiūra, 

laikraščio leidyba bei 

platinimas.  

I –II klasių  

mokiniai 

Suvenyrų, susijusių su 

gimnazijos atributika, kūrimas; 

gimnazijos puošyba. 

Gimnazijos stendų  

priežiūra, laikraščio leidyba bei  

platinimas. Mokymo  

priemonių ir vaizdinės 

medžiagos  

kūrimas ir rengimas/ 

gaminimas 

5 Tiriamasis 

darbas tobulinant 

gimnazijos 

veiklą, 

prevencinė 

veikla 

I –II klasių  

mokiniai 

Apklausos, anketavimas, 

analizė, pristatymas 

Socialinis pedagogas, 

psichologas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai. 

6 Savitarpio 

pagalba  

5–8, I -II 

klasių 

mokiniai 

Pagalba neįgaliam, sergančiam  

draugui, draugui turinčiam  

ugdymosi spragų, specialiųjų  

poreikių mokiniams 

Klasių auklėtojai,  

gimnazijos  

specialistai, socialinis 

ir  

specialusis pedagogas 

7 Gimnazijos 

patalpų bei 

inventoriaus 

priežiūra 

5–8, I -II 

klasių 

mokiniai 

Smulkus remontas ir priežiūra Klasių auklėtojai,  

gimnazijos  

direktoriaus  

pavaduotojas  

ūkiui 



 

 

8 Pagalba klasės 

auklėtojui,  

atskirų dalykų 

mokytojams 

5–8, I -II 

klasių  

mokiniai 

Pačių klasės auklėtojų ir 

dalykų mokytojų pasiūlyta 

veikla 

Klasių auklėtojai,  

dalykų mokytojai  

9 Pagalba 

miestelio 

bendruomenei 

8, I-IV g 

klasių  

mokiniai 

Pagalba seneliams, 

neįgaliesiems, dalyvavimas 

organizuojant bendruomenės 

renginius, talkose ir akcijose, 

savanoriška pagalba vaikų 

dienos centrui, globos centrų 

lankymas. Dalyvavimas 

akcijoje „Darom“. 

Klasių auklėtojai,  

pavaduotojai  

ugdymui, socialinis  

pedagogas, renginių  

organizatoriai 

10 Švenčių, įvairių 

renginių,  

akcijų, varžybų  

organizavimas 

bei dalyvavimas 

7-8, I-II 

klasių 

mokiniai 

Gimnazijoje - pačių mokinių  

pasirinkta ir organizuota veikla 

Klasių auklėtojai,  

pavaduotojas 

ugdymui, socialinis  

pedagogas, dalykų  

mokytojai 

11 Šaulių 

organizacijos 

veikla. 

8 –IIg 

klasių 

mokiniai 

Veikla už gimnazijos ribų Šaulių būrelio 

vadovas, klasių 

auklėtojai, 

pavaduotojas 

ugdymui, socialinis  

pedagogas 

 

 

Socialinės veiklos ataskaitos forma:                                                                           

2 priedas 

SEIRIJŲ A.ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJA 

................klasės mokinio(-ės)  ...................................................... 

SOCIALINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS      20 .../20  ... M.M. 

 

Eil. 

Nr.  

Socialinės veiklos 

kryptis 

Kur ir kada  atlikta 

socialinė veikla 

Valandų 

skaičius 

Socialinę veiklą 

organizavęs asmuo 

Parašas  

  

 

    

 

Klasės auklėtojas                                                                     .............................................................. 

  

 

 Priedas Nr. 13                   Individualaus ugdymo plano forma 

 

Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija 

11-12 kl. INDIVIDUALUS UGDYMOSI PLANAS 

                                                                                       __________ 
 Mokinio vardas, pavardė, klasė                                                                                        Data 



 

 

 

Nr. Mokomasis dalykas 
Programos 

kursas 
III kl. IV kl 

Iš viso 

val. 
Pastabos 

Privalomas ugdymo turinys, įrašykite pasirinktą dalyką, kursą. 

1. Dorinis ugdymas 

      

2. Lietuvių kalba      

3. Matematika      

4. Pirmoji užsienio kalba (lygmuo) 

      

5. Socialiniai mokslai  

      

6. Gamtos mokslai 

      

7. Menai ir technologijos 

      

8. Kūno kultūra 

      

Kiti pasirinkti  dalykai 

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

Dalykų moduliai 

1 Kūrybinis rašymas 

(lietuvių k.) 

     

2 Šiuolaikinė literatūra      

3  Kūrybinis rašymas 

 (anglų k.)  

     

4 „Kalbu angliškai“      

5 Istorijos šaltinių analizė      

6 Matematikos modulis      

7 Biologija gabiesiems      

8 Chemija gabiesiems      

IŠ VISO VAL.     
 

Maksimalus mokinio savaitinių pamokų skaičius- 32 savaitinės pamokos, minimalus – 28 savaitinės pamokos. 

Minimalus dalykų skaičius – 8, maksimalus – 13. Dalykų moduliai į bendrą dalykų skaičių neįeina. Meninė raiška integruota 

į menų ir technologijų dalykus. Pasirenkamieji dalykai: informacinės technologijos, braižyba, ekonomika ir verslumas.  

   

   
                                                                     Mokinio parašas                                   V.Pavardė 

   

  

 Tėvų parašas  V.Pavardė 

Priedas Nr. 14 

 

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. 

 

II. BENDRADARBIAVIMAS SU MOKINIŲ TĖVAIS  

 

Mokinių tėvai įtraukiami į gimnazijos savivaldos veiklą, ugdymo plano kūrimą, veiklos 

planavimą, Vaiko gerovės komisijos sudėtį. Klasių tėvų bei tėvų komitetų susirinkimuose aptariamas 

mokymosi pagalbos vaikui organizavimas, ugdymo priemonių ir edukacinių aplinkų gerinimas. Mokinių 

tėvai mokymosi sutartyse įsipareigoja laiku ir tinkamai teikti informaciją apie vaiko sveikatą ir su 

mokymusi susijusius klausimus. Tėvai įtraukiami į gimnazijos renginių inicijavimą, organizavimą, 

informacijos sklaidą, karjeros planavimo veiklą, popamokinės veiklos organizavimą bei vedimą. 

Mokinių tėvai dalyvauja IQES online ir kitose apklausose apie gimnazijos veiklos tobulinimą, teikia 

pasiūlymus gimnazijos veiklos gerinimui. 

 

Priedas Nr. 15 

 

MOKINIŲ PAŽINTINEI VEIKLAI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA 

 

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. 

 

III. 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. 16 

Gimnazijos bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

1.Tikslai: 

 Ugdymo kokybės gerinimas, edukacinių aplinkų įvairinimas. 



 

 

 Bendradarbiaujant su kitomis mokymo įstaigomis užtikrinti ugdymo programų tęstinumą, 

perimamumą. 

2. Gimnazija bendradarbiauja su kitais švietimo teikėjais, taip siekiant užtikrinti įgyvendinamų 

ugdymo programų tęstinumą, nuoseklumą, nustatytą Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 

tvarkos aprašą, patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas) perimamumą ir didinti 

mokinių galimybes rinktis dalykus ar jų modulius ne tik savo, bet ir kitose mokyklose. 

3. Gimnazija bendradarbiauja ir palaiko ryšius su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais 

asmenimis (švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaikų teisių apsaugos, mokslo studijų 

institucijomis, pagrindinėmis, specialiosiomis, vidurinėmis, profesinėmis mokyklomis, kolegijomis, 

universitetais, įdarbinimo įstaigomis, tarptautinės paramos ir rėmimo fondais ir kt.).  

4. Gimnazija bendradarbiauja socialinėje, kultūrinėje, švietimo, sporto, darbinės veiklos srityse, 

inicijuodami pilietinių ir bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimą,  pedagoginio tėvų švietimo 

organizavimą bei atskaitingumą už teikiamą mokymo ir mokymosi kokybės užtikrinimą, taip 

įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas.  

5. Bendradarbiavimo formos įvairios: renginiai, varžybos, akcijos, talkos, pokalbiai, kelionės, 

išvykos, klubai, stovyklos, konkursai, paskaitos, tėvų susirinkimai, pedagoginis tėvų švietimas, 

informacijos skleidimas, mokinių lankymas namuose, bendradarbiavimas ugdant, anketinės apklausos 

ir kt. 

6. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su įmonėmis, kuriose aukšta darbo kultūra, diegiamos 

šiuolaikinės technologijos, skiriamas didelis dėmesys darbuotojų saugai ir sveikatai. 

7. Gimnazija bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis, padedančiomis 

užtikrinti mokinių ir mokytojų saugumą ir pagarbą asmenybei mokykloje. 

 

Priedas Nr. 17 

 

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  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=1480&b=


 

 

 

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.  

 

IV. 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).  

 

V. 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. 18 

 

SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOSMOKINIŲ MOKYMOSI 

KRŪVIO OPTIMIZAVIMO PRIEMONIŲ 

P L A N A S  

            1. Norint sumažinti mokinių mokymosi krūvį, būtinas administracijos, mokytojų, klasės 

auklėtojų, psichologo, socialinio pedagogo ir mokinių glaudus bendradarbiavimas. Pagrindiniai krūvio 

mažinimo kriterijai: 

1.1. maksimalus mokinių mokymosi krūvio užtikrinimas siekiant suderinti neribotus mokinių 

ugdymo poreikius su ribotomis galimybėmis; 

1.2. ugdomasis inspektavimas (kontrolinių darbų grafikas, ugdymo diferencijavimas bei 

individualizavimas, namų darbų skyrimas): 

1.2.1. 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami. 

2. Mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip: 

2.1. 3-4 klasių mokiniams – 1 val.; 

2.2. 5-6 klasių mokiniams – 1,5 val.; 

2.3. 7-8 klasių mokiniams – 2 val.; 

2.4. I- IV gimnazinių klasių mokiniams – 2,5 val. 

3. Namų  darbai neskiriami atostogoms. 

Pastaba. Namų darbų skyrimą atskiros klasės mokiniams dirbantys mokytojai derina 

tarpusavyje. 

4. Sumažinti namų darbų apimtis šiais būdais: 

4.1. bendradarbiaujant dalykų mokytojams tarpusavyje, derinant mokymo medžiagą, plačiai 

išnaudoti dalykų integracijos galimybes; 

4.2. naudojant aktyvius motyvaciją skatinančius mokymo metodus pamokoje; 

4.3. sudarant pamokų tvarkaraštį atsižvelgti į mokinių darbingumą; 

4.4. mokant pamokose mokinius mokytis, nurodyti, kur susirasti reikiamą informaciją, 

maksimaliai išnaudoti laiką pamokose ir kt. 

5. Vidurinio ugdymo klasių pamokų tvarkaraštyje mokiniui neturėtų būti daugiau kaip trys 

„langai“ per savaitę, pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį – vienas „langas“ (vienos 

pamokos trukmės laisvo laiko tarpas tarp pamokų). Mokinių laisvas laikas išnaudojamas neformaliajam 

švietimui, savišvietai. 



 

 

6. Mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. 

Kontrolinis darbas prieš mėnesį registruojamas el. dienyne., išsamiau apie kontrolinį darbą mokytojai 

mokinius informuoja likus savaitei iki kontrolinio darbo. 

7. Minimalus privalomų savaitinių pamokų skaičius vidurinio ugdymo programos mokiniams 

yra 28 pamokos. 

8. Mokiniams tvarkaraštyje (be pietų pertraukos) negali būti daugiau nei 7 pamokos per dieną. 

9. Pirmadieniais ir penktadieniais, po ligos bei po atostogų ir per pirmąsias pamokas 

nerekomenduojama skirti kontrolinių darbų.    

10. Mokiniams neskiriami namų darbai iš dailės, muzikos, kūno kultūros, technologijų, 

žmogaus saugos, etikos, tikybos, ekonomikos dalykų. 

 

Priedas Nr. 19 

 

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO SEIRIJŲ 

A. ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

aprašu) nustato socialinės, pedagoginės, psichologinės, specialiosios pagalbos (toliau vadinama – 

Pagalba) teikimo mokiniams tikslus, uždavinius, principus, formas, rūšis, gavėjus, teikėjus ir 

organizavimą. 

 2. Pagalba – tai mokyklos darbuotojų (socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo 

pedagogo, klasės auklėtojų, mokytojų, jų padėjėjų ir administracijos) veikla, susijusi su mokinių 

socialinių bei pedagoginių poreikių tenkinimu bei lygių galimybių sudarymu, leidžianti padidinti 

švietimo veiksmingumą. 

3. 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. 

4. Aprašas nustato mokinių švietimo pagalbos organizavimą, formas ir rūšis, padedančias 

mokiniui įgyvendinti teisę į mokslą ir lygias galimybes. 

 

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, sugrąžinti 

į gimnaziją jos nelankančius mokinius; 

6.2. Užtikrinti mokinių saugumą mokykloje; 

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

jų protines ir fizines galias; 

6.4. Padėti mokiniams adaptuotis gimnazijoje; 

6.5. Teikti mokiniui reikalingas socialines, pedagogines, psichologines 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. 

7.6. Decentralizacija — šeimos, visuomenės bei kitų institucijų dalyvavimas; 

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, mokytojai, mokinių tėvai.  

11. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra atsakingas už Pagalbos teikimą, 

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 nepakanka 

klasės auklėtojo ar mokytojo kompetencijos.  

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

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

kitomis institucijomis, vietos bendruomene. 

13. Pagalbos teikėjai yra klasių vadovai, mokytojai, psichologas, socialinis pedagogas, 

specialusis pedagogas, logopedas, sveikatos priežiūros specialistas, mokyklos vadovai. 

14. Klasių auklėtojai ir mokytojai teikia pagalbą savo klasės mokiniams: 

14.1. rūpinasi jų asmenybės ugdymu(-si) bei branda; 

14.2. siekia pažinti auklėtinių, mokinių poreikius, polinkius, interesus, gabumus, diferencijuoja 

ir individualizuoja ugdymo procesą; 

14.3. domisi ir rūpinasi mokinių sveikata, jų sauga, puoselėja sveiką gyvenseną; 

14.4. suteikia mokiniui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, 

prievarta, patyčios ar kitokio pobūdžio išnaudojimas; 

14.5. bendradarbiauja su pagalbos mokiniui, sveikatos priežiūros specialistais; 

14.6. informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) apie iškylančias problemas; 

14.7. padeda mokiniams spręsti psichologines, socialines, bendravimo, mokymosi ir kt. 

problemas; 

14.8. stebi, analizuoja tėvų bei socialinės aplinkos poveikį ugdymui(-si).  

15. Pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, socialinis 

pedagogas) teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą: 

15.1. Psichologinė pagalba  teikiama, kai mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai, prašo 

mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai), mokytojai (gavę tėvų (globėjų/rūpintojų) sutikimą), prašo Vaiko 

teisių apsaugos tarnyba (jeigu tėvai nesirūpina vaiku). Teikiant psichologinę pagalbą vykdoma: 

15.1.1. mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, bendradarbiaujant 

su mokinio tėvais (globėjais/rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant; 

15.1.2. mokinių ir jų tėvų konsultavimas karjeros ugdymo klausimais. 

15.2. Socialinė pedagoginė pagalba, padedant mokiniui įgyvendinti jo teisę į mokslą, 

užtikrinti jo saugumą mokykloje,  teikiama mokiniui, tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, mokytojams 

ir kitiems mokykloje dirbantiems specialistams:  

15.2.1. problemų, susijusių su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaikų 

reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo) vertinimas ir sprendimas; 

15.2.2 darbas su mokiniais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais 

seksualinį ar fizinį išnaudojimą; 

15.2.3. pagalba tėvams (globėjams) ugdant savo vaiką (suprasti jo socialinius ir psichologinius 

poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti tėvų teises ir pareigas); 

15.2.4. bendradarbiavimas su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos 

administracija sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; 

15.2.5. bendradarbiavimas su klasių auklėtojais rūpinantis mokinių socialinių įgūdžių ugdymu.  



 

 

15.2.6. socialinis pedagogas koordinuoja socialinę pedagoginę pagalbą gimnazijoje ir pats ją 

teikia, kai neužtenka klasės vadovo ar mokytojo kompetencijos. 

15.3. Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba  teikiama, kai ją skiria mokyklos Vaiko 

gerovės komisija ar PPT, tėvų (globėjų/rūpintojų) sutikimu: 

15.3.1. specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikėjai — specialusis pedagogas ir 

logopedas. 

15.3.2. specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba vykdoma, kai Mokyklos vaiko gerovės 

komisijos paskirtos specialiosios pagalbos gavėjų sąrašą, komisijos pirmininko suderintą su PPT, 

patvirtina mokyklos direktorius; 

15.4. Logopedas įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus 

komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje; siūlo skirti specialiąją 

pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, 

kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su gimnaziją aptarnaujančia 

pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti gimnazijoje direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, 

pateikia mokyklos specialiojo ugdymo komisijai; bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų 

poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo 

procese, gimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato 

specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, 

atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.   

15.5. Sveikatos priežiūros specialistas dirba bendradarbiaudamas su gimnazijos 

bendruomene, kitais sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos ir kitų 

suinteresuotų tarnybų specialistais: 

15.5.1. teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams 

(globėjams/rūpintojams) bei kaupia metodinę ir informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo 

ir stiprinimo klausimais; 

15.5.2. teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir organizuoja šios 

informacijos sklaidą (gimnazijos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) gimnazijos bendruomenei; 

15.5.3. inicijuoja ir dalyvauja gimnazijos sveikatinimo projektų (programų) rengime bei juos 

įgyvendinant; 

5.5.4. teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; 

15.5.5. dalyvauja organizuojant mokinių maitinimo priežiūrą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos 

mitybos įgūdžių formavimą; 

15.5.6. dalyvauja gimnazijos darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, 

adaptacijos ir socialines problemas.  

16. Ugdymo karjerai koordinatorius: 

16.1. teikia sistemingas, kokybiškas ir inovatyvias ugdymo karjerai konsultacijas mokiniams; 

16.2. organizuoja integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas, klasės valandėles, 

netradicinio ugdymo dienas bei kitus renginius; 

16.3. konsultuoja ugdymo karjerai klausimais mokytojus, mokinių tėvus (globėjus/rūpintojus). 

17. Gimnazijos vaiko gerovės komisija: 

17.1. organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą mokiniams, 

mokytojams, mokinių tėvams (globėjams/rūpintojams), saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos 

kūrimą; 



 

 

17.2. organizuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl 

išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

18. Gimnazijos direktorius kiekvienais metais iki mokslo metų pradžios tvirtina Pagalbos 

komandos sudėtį, Pagalbos teikimo gimnazijoje planą; 

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

20. 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 

 

21. Pagalba finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų bei 

kitų šaltinių. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22. Pageidavimus, pasiūlymus dėl švietimo pagalbos mokiniui teikimo mokinių tėvai 

(globėjai/rūpintojai) žodžiu ar raštu gali pareikšti gimnazijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui, klasių vadovams, aptarti Mokyklos taryboje. 

Priedas Nr. 20 

 

 

III – IV gimnazijos klasės ugdymo planas 2017-2019 mokslo metams 

 
 

  Mokomieji dalykai Valandų skaičius  

Iš 

viso 

dalyk

ui 

skirta  

IV  
kl. 

 
III kl.  

Mo

k. 

pasi 

rin

ki 

mai 

Mob. 

gr. 

Sk. 

Iš 

viso 

daly    

kui  

skirta  

III kl. 

IV kl.  

Mo

k.  

pasi  

rin

kim

ai  

Mo

b. 

gr. 

Sk. 

B k. A k. 

 B 

k. 

 

A k. 

  

Dorinis 

ugdymas   

tikyba 1 -  1 1 1 -  1 1 

etika     -  -   - - 

Lietuvių k.  - 5  1 5 - 5  1 5 

Užsienio k.    

  

anglų k.B1 ir B2  

lygmuo 3  2 6 3  2 6 

rusų k. A2    lygmuo 3  1 3 3  1 * 

Socialiniai 

mokslai  

istorija  2 3  1 3 2 3  1 3 

geografija  2*  3*  * * 2  3*  1 2 

Matematika   3 4  2 7 3 5  2 8 



 

 

Gamtos 

mokslai  

 

biologija 2 3  1 3 2 3  1 3 

fizika ir astronomija   3*  * *   4  1 4 

chemija  3*  1 3  3   * 

Menai    

 

 

dailė 2 3*  1 2 2*   - * 

šokis             

muzika 2*   - - 2*    * 

Technologijos 

 

   

tekstilė ir apranga  3*  - *  3  1 3 

metalo technologijos           

medžio technologijos  3*   *  3  1 3 

Kūno kultūra 

  

  

bendroji 2 4*  1 2 2 4  1 4 

tinklinis 2   1 2 2   1 2 

krepšinis      -   - - 

Pasirenkamiej

i  

dalykai  
 

Ekonomika      1*        1* - - 

Braižyba        1*  *     

     

1* - - 

Informac. technologijos  1 2*   1 1 1 2*   1 1 

D
a
ly

k
ų

 m
o
d

u
li

a
i 

  
 

Šiuolaikinė literatūra         1 1 1 

Kūrybinis rašymas 

(lietuvių k.)   1 1 1      

Kūrybinis rašymas (anglų 

k.)   1 1 1   1 1 1 

“Kalbu angliškai”   1 1 1   1 1 1 

Istorijos šaltinių analizė   1 1 1   1 1 1 

Rinktiniai matematikos 

uždav.    
  

   1 
1 1 

Praktinio turinio 

uždaviniai   1 
1     1 

   
  

Biologija gabiesiems   1 1 1   1 1 1 

Chemija gabiesiems    1 1 1       

Maksimalus tarifikuojamas klasių 

komplektams valandų skaičius per savaitę 
   

21 

M.g. 

45 

val.    

22 

M.g

. 

51 

val. 

 

* savarankiškas mokymas, valandos į bendrą skaičių neįskaičiuotos, nes nesusidaro mobiliosios grupės:  

III  gimnazijos klasėje savarankiškam mokymuisi skirta: informacinės technologijos (A. k.- 0,8 val. ),  

geografija – (A k. – 0,8 val.), braižyba – 0,4 val., technologijos – 0,3 val., muzika ( B k. – 0,3val.), 

ekonomika- 0,4 val., tekstilė ir apranga – 1,2 val. , fizika – 1,2 val. . 

IV gimnazijos klasėje savarankiškam mokymuisi  skirta: braižyba – 0,4 val., geografija – (A k. – 0,15 

val.), dailė (B k. - 0,8 val.), muzika ( Bk. – 0,8 val.), chemija – 1,2 val., rusų k. – 1,2 val. 

 

 

Priedas Nr. 21                    Programų integracija į dalykų ugdymo turinį 



 

 

Programos pavadinimas Dalykai, į kurių turinį 

integruojama 

Klasė Į kiek 

pamokų bus 

integruota 

programa 

Sveikatos, rengimo šeimai bei 

lytiškumo ugdymo 

bendroji programa 

 Biologija 7-8  

I - IVg 

5  

6  

Gamta ir žmogus 5 - 6 4  

Lietuvių  kalba 5 - IVg 4  

Tikyba 5 - IVg 4  

Užsienio  kalba  5-IVg  1  

Chemija 8 - IVg 1  

Informacinės technologijos 7 - IVg 2  

Klasės  valandėlė 5 - IVg 4  

Technologijos 5 - IVg 2  

Kūno kultūra 5 - IVg 4  

Dailė 5 - IVg 1  

Visuomenės sveikatos specialistas  ir 

neformaliojo švietimo užsiėmimai 

5 - IVg 4 (2+2) 

Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programa 

Lietuvių  kalba 

Biologija  

Chemija 

Fizika 

Žmogaus sauga 

5-8 

I-IVg 

2  

4  

2  

2  

2  

 

Etninė kultūra 

 

Lietuvių kalba 5 -  IVg 10 

Biologija 5 -  IVg 1  

Dailė 5 -  IVg 4  

Užsienio kalba anglų k.    5-IV 1-3  

  

Užsienio kalba rusų k. 6-IV 2  

Muzika 5-8 

I-II 

III-IV 

10-15  

4  

2-4  

Technologijos 5-8 

I-II 

III-IV 

8  

4  

6  

 Istorija  5 - 8 

I - IVg 

8  

8  

  Laisvės kovų istorija Pilietiškumo  pagrindai I – II g  8  

Istorija 5 – 8 

I - IVg 

3  

5  

Lietuvių  kalba 

 

III-IVg 2  
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Civilinės saugos ugdymas  Chemija   

III-IVg 

5 - 8 

I - IVg 

2  

Fizika  2  

Biologija  2  

2  

Ugdymo  karjerai programa Per visų dalykų pamokas, karjeros 

ugdymo specialistas, socialinis 

pedagogas, psichologas, klasės 

auklėtojas 

5 - 8 

I - IVg 

4  


