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LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS 2019–2020 IR 

2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo 

metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) 

reglamentuoja pagrindinio, vidurinio ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių 

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Ugdymo panas parengtas vadovaujantis 

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų Bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais. 

2. Ugdymo plano tikslas – pagerinti mokinių individualios pažangos pasiekimus, 

apibrėžiant bendruosius ugdymo programų vykdymo reikalavimus gimnazijos ugdymo turiniui 

formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti 

asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  

3. Ugdymo plano uždaviniai:  

3.1. Numatyti ugdymo gaires gimnazijos ugdymo turiniui kurti ir jo įgyvendinimą 

užtikrinančiam gimnazijos ugdymo planui parengti, ugdyti mokinių asmeninę atsakomybę už savo 

pasiekimų ir pažangos kokybę. 

3.2. Numatyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms, 

pasirenkamų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti panaudojant 

efektyviausius ugdymo metodus ir edukacines erdves;  

3.3. Stiprinti mokytojų, gimnazijos savivaldos institucijų, pagalbos specialistų, 

administracijos ir tėvų bendradarbiavimą, siekiant mokyklos pažangos. 

 4. Bendruosiuose 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. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai 

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 



4.4. Gimnazijos ugdymo planas – gimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

4.5. Individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, 

prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi. 

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. Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

5. Gimnazijos ugdymo turinys 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. 

6. Gimnazijoje įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti gimnazijos ugdymo planas 

parengtas dvejiems mokslo metams. Gimnazijos ugdymo plane, atsižvelgiant į gimnazijos 

kontekstą, pateikiami Gimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimo sprendimai. 
 

 

 

 

 



II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

7. Ugdymo organizavimas 5–8, I–IV gimnazijos klasėse. 
 

7.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia: 

2019–2020 mokslo metai 2019 m. rugsėjo 2 d. 

2020–2021 mokslo metai 2020 m. rugsėjo 1 d. 

 
 

7.2. Ugdymo proceso trukmė 5–8, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo 

dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos. 

7.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

Atostogos 2019 – 2020  m. m. 2020 – 2021  m. m. 

Rudens atostogos 2019-10-28 – 2019-10-31  2020-10-26 – 2020-10-30  

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019-12- 23 – 2020-01-03 2020-12- 23 – 2021-01-05 

Žiemos atostogos 2020-02-17 – 2020-02-21 2021-02-15 – 2021-02-19 

Pavasario (Velykų) atostogos 2020-04-14 – 2020-04-17  2021-04-06 – 2021-04-09 

Vasaros atostogos 2020-06-24 – 2020-08-31 2021-06-24 – 2021-08-31 

 

7.4. Ugdymo procesas skirstomas į pusmečius. Jų trukmė: 

Pusmečiai 2019 – 2020  m. m. 2020 – 2021  m. m. 

I pusmetis 2019-09-02 – 2020-01-26 

 

2020-09-01 – 2021-01-24 

II pusmetis 5-8, I-IIIg klasėms 2020-01-27 – 2020-06-23 2021-01-25 – 2021-06-23 

II pusmetis IVg klasėms 2020-01-27 – 2020-05-22 2021-01-25 – 2021-05-22 
 

 

 

8. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, 

mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų 

rugpjūčio 31 d. 

9. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-

as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, 

nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą 

brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti 

suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. 



10. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į gimnaziją gali nevykti 5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Atvykusiems į 

gimnaziją mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, 

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos interneto svetainėje ir (arba) 

elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Šiltuoju metų 

laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 

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

reikalavimai“, patvirtintoje 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), ugdymo 

procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse. 

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

gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius 

ugdymo procesą, gimnazijos direktorius sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo 

procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su 

savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.  

 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS  

 

12. Gimnazijos ugdymo planą parengė ir priėmė susitarimus: 

12.1. direktoriaus įsakymu 2019-05-19, Nr. SAŽGV1-132 sudaryta darbo grupė, į kurią 

įtraukti mokytojai, gimnazijos administracija, gimnazijos Vaiko gerovės komisijos atstovai, tėvai. 

Grupės darbui vadovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  

12.2. darbo grupė susitarė gimnazijos ugdymo planą parengti dvejiems mokslo metams;  

12.3. dėl gimnazijos ugdymo plano turinio, struktūros ir formos.  

12.4. darbo grupė rėmėsi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

ugdymo procese duomenimis ir informacija, NMPP 4 klasės ir 6 klasės standartizuotais testais, 

nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, gimnazijos veiklos įsivertinimo ir 

išorinio vertinimo duomenimis. 

13. Rengiant gimnazijos ugdymo planą priimti arba atnaujinti sprendimai dėl:  

13.1. gimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir 

integruojamąsias programas. Priedas Nr. 1; 

13.2. ugdymo proceso organizavimo formų ir kt.;  

13.3. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo; Priedas Nr. 2; 



13.4. mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi pagalbos 

teikimo, vykdant pagrindinio ugdymo programą; Priedas Nr. 7; 

13.5. švietimo pagalbos teikimo; Priedas Nr. 8;  

13.6. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo Priedas Nr. 5; 

13.7. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojimo didinant minimalų pamokų skaičių, pasirenkamiems dalykams, dalykų moduliams; 

13.8. kitų mokiniams ir gimnazijai aktualių ugdymo turinio įgyvendinimo klausimų. 

14. Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti skirtas laikas 

nurodytas gimnazijos ugdymo plano 58 ir 72 punktuose – pamokų skaičiumi per dvejus mokslo 

metus, kai pamokos trukmė – 45 min.  

15. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį, nusprendė intensyvinti lietuvių k. ir 

technologijų pamokas 5 – IV gimnazijos klasėse, matematikos, anglų k., fizikos, biologijos, 

chemijos, menų pamokas III – IV gimnazijos klasėse.  

16. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, gimnazija siūlo mokiniams rinktis: 

16.1. mokymosi poreikius atitinkančius lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, 

matematikos dalykų modulius pagrindinio ir vidurinio ugdymo koncentruose, istorijos, chemijos ir 

biologijos vidurinio ugdymo koncentre, pasirenkamuosius dalykus (informacines technologijas, 

braižybą, antrąją užsienio kalbą (rusų k., prancūzų k.), ekonomiką ir verslumą), kurių turinį nustato 

švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos arba mokytojų parengtos ir gimnazijos direktoriaus 

patvirtintos programos. Šios programos įgyvendinamos per pamokas, skirtas mokinio ugdymo 

poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, numatytas gimnazijos ugdymo plano 58,72 punktuose. 

Gimnazija, rengdama pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programas, vadovavosi 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“; 

16.2. įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas (meninio, sportinio, etninio, 

nacionalinio saugumo ir pilietiškumo krypties), atitinkančias mokinių saviraiškos poreikius. Šios 

veiklos įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas (neformaliojo švietimo 

valanda – 45 min. trukmės). 

17. Gimnazija padeda kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, 

ekonomines, kultūrines sąlygas namuose ar turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pasirinkti jo 

poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

18. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius gimnazija žymi 

Mokinių registre. 

19. Gimnazija, įvertinusi mokinio gabumus, priima sprendimą dėl mokinio individualaus 

ugdymo plano sudarymo. Individualus ugdymo planas sudaromas: 



19.1. mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą; Priedas Nr. 6 

19.2. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio;  

19.3. mokiniui, kuris mokomas namie; 

19.4. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių; 

19.5. mokiniui, kurio pasiekimai žemi, taip pat mokiniui, kurio pasiekimai ypač aukšti. 

20. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami: 

20.1. vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio 

pasiekimų ir pažangos vertinimą;  

20.2. sprendimai dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ar (ir) įvertinimo skelbiami 

gimnazijos internetinėje svetainėje;  

20.3. pažymiais pagal dešimtbalę vertinimo skalę iš visų mokomųjų dalykų, išskyrus 

tikybą, etiką, fizinį ugdymą, dalykų modulius, neformalųjį švietimą, kurie vertinami įrašais 

„įskaityta“, „neįskaityta“. 

21. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime gimnazija dalyvauja savivaldybės 

švietimo, kultūros ir sporto skyriaus arba gimnazijos direktoriaus sprendimu. Mokinio pasiekimų 

rezultatai neįskaičiuojami į pusmečio įvertinimą.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

22. Gimnazija, planuodama ugdymo turinio įgyvendinimą, priėmė sprendimus: 

22.1. dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos, 

Ugdymo karjerai programos, Smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos, sveikos gyvensenos, Laisvės kovų istorijos programų integravimo; Priedas 

Nr. 1 

22.2. švietimo nacionalinio saugumo, informacinio raštingumo, verslumo, finansinio 

raštingumo, antikorupcinio ugdymo klausimus įgyvendinti naudojant neformaliajam vaikų 

švietimui bei mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti skirtas pamokas;  

22.3. dėl mokiniams kiekvieną dieną aktyvioms veikloms skirtų pertraukų: po trečios 

pamokos – 20 min. ir po keturių pamokų – 30 min., taip pat prieš pamokas. 

23. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) – 

gimnazijos ugdymo turinio dalis. Gimnazija priėmė sprendimą dėl šios veiklos organizavimo:  

23.1. šiai veiklai per mokslo metus skiriama 10 dienų (60 pamokų); Priedas Nr. 3 

23.2. 5 dienas organizuos veiklas per mokslo metus, kitas 5 dienas – mokslo metų 

pabaigoje. Pažintinė kultūrinė veikla bus organizuojama ne tik gimnazijoje, bet ir kitose aplinkose:  

muziejuose, atviros prieigos centruose, laboratorijose, virtualiosiose mokymosi aplinkose, teatruose. 



Mokinio mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei 

pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal pamokos (-ų) trukmę). 

Pavyzdžiui, 3 astronominių valandų trukmės ugdymo procesas muziejuje gali būti įskaitytas kaip 

atitinkamo dalyko 4 pamokos, kurių trukmė po 45 min. 

24. Socialinė – pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

programą, yra privaloma. Priedas Nr. 4. Jai skiriama po 10 valandų per mokslo metus. Socialinė – 

pilietinė veikla fiksuojama dienyne, o mokiniai savo socialinės – pilietinės veiklos įrodymus kaupia 

patys mokinio pasiekimų ir pažangos aplanke. Mokiniai šio pobūdžio veiklas gali atlikti 

savarankiškai arba grupelėmis ir glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos 

institucijomis ir kt. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą 

savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. birželio 22 d. 

įsakymu Nr. A1-317„Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, įskaitoma socialinė – pilietinė veikla. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

25. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę yra paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis 

Higienos norma gimnazijoje ugdymo procesui organizuoti sudaromi pamokų ir neformaliojo 

švietimo užsiėmimų tvarkaraščiai.  

26. Gimnazija vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną, priima sprendimus dėl ugdymo 

proceso koregavimo. Priedas Nr. 2 

27. Gimnazija užtikrina, kad užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

27.1. atitiktų mokinio galias; 

27.2. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų siekti 

numatytų mokymosi tikslų; 

27.3. nebūtų skiriamos atostogoms; 

27.4. nebūtų skiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams įgyvendinti. 

28. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali tinkamai atlikti 

skiriamų užduočių dienos centre arba namuose dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių 

sąlygų, sudaromos sąlygos jas atlikti gimnazijoje, pailgintos dienos grupėje. 

29. Penktų klasių mokiniams skiriamas minimalus privalomas pamokų skaičių per savaitę. 

Atsižvelgus į mokinių 4 klasės mokymosi pasiekimus ir NMPP rezultatus privalomų pamokų 

skaičius skiriamas lietuvių kalbos ir matematikos dalykų moduliams suderinus su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais).  



30. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikių 

konsultacijų (trumpesnių už pamokos trukmę) dažnumas priklauso nuo mokantis kylančio 

mokymosi poreikio išsiaiškinti neaiškumus. Jos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Ilgalaikės 

(trukmė lygi pamokos trukmei) konsultacijos organizuojamos per visą gimnazijos nustatytą 

mokymosi trukmės periodą (pavyzdžiui, trimestrą, pusmetį) ir įskaitomos į mokymosi krūvį. 

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui 

siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą.  

31. Gimnazija susitarė, kad mokinys, lankantis muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas 

mokyklas, papildančias formalųjį švietimą, nėra atleidžiamas nuo dalies ar visų tų dalykų pamokų 

lankymo.  

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

32. Mokymosi pagalba gimnazijoje teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga.    

Ypač svarbi mokymosi pagalba mokiniui:  

32.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;  

32.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  

32.3. gavusiam du iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;  

32.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

32.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo;  

32.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta 

mokymosi sritimi;  

32.7. kitais gimnazijos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

33. Gimnazija užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų 

prevenciją, intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones (suteikiama 

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

34. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumas turi būti analizuojamas ir kompleksiškai 

vertinamas pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką. 

35. Už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos teikimo 

organizavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

 

 

 

 

 



ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

36. Gimnazija, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą (toliau – 

tarptautinė bendrojo ugdymo programa): 

36.1. priima jį mokytis vadovaudamasi 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 aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas). 

Gimnazija išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais, 

švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos;  

36.2. informuoja savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrių ar jos įgaliotą asmenį;  

36.3. kartu su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) numato atvykusio mokytis asmens 

tolesnio mokymosi perspektyvą, aptaria švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą laiko dalį 

intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

36.4. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į gimnazijos 

bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis, prireikus pasitelkia mokinius savanorius; 

36.5. sudaro mokinio mokymosi individualų planą, kuriame gali būti numatytas ir pamokų 

skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo planų 77, 93 punktuose, bet 

nepažeidžiant mokinio mokymosi poreikių;  

36.6. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, gimnazijos teikiamos 

pagalbos formas ir būdus, gimnazijos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų ir rūpintojų) 

įsipareigojimus. Adaptaciniu laikotarpiu rekomenduojama stebėti mokinio individualią pažangą ir 

jo pasiekimų nevertinti pažymiais. Užsitęsus mokinio adaptacijai ar iškilus sunkumų, susijusių su 

adaptacija, į adaptacijos procesų valdymą turi būti įtraukta gimnazijos vaiko gerovės komisija; 

36.7. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais 

mokinio atstovais ir teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą; 

36.8. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, konsultuoja dėl jų pasirinkimo;  

36.9. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais).  

37. Jeigu mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, gimnazija gali organizuoti: 

37.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu (individualios konsultacijos), kartu 

užtikrindama, kad kitus dalykus jis mokytųsi kartu su bendraamžiais; 



37.2. intensyvų vien lietuvių kalbos mokymąsi iki vienų metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau) 

ar trumpiau ir pagalbos pagal mokinio poreikius teikimą kelerius (2–4) metus; 

37.3. mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikiant reikiamą 

švietimo ir mokymosi pagalbą; 

37.4. mokymąsi kitu gimnazijos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais ir 

rūpintojais).  

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

38. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nustato 

laikinosios mokymosi grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje 

grupėje gali būti ne mažesnis nei 8 mokiniai ir ne didesnis nei 30 mokinių.  

39. Gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

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

39.2. informacinių technologijų 6, 8, Ig ir IIg ir technologijų 8, Ig ir IIg dalykams mokyti 

atsižvelgiant į darbo vietų kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma;  

39.3. vidurinio ugdymo programos lietuvių kalbos ir matematikos dalyko A ir B kursams 

mokyti atskirai, jei tam pakanka mokymo lėšų, taip pat anglų kalbos III-IVg klasėse B1 ir B2 

lygmens grupių mokymui.  

40. Jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys, joje sudaromos laikinosios grupės: 

40.1. užsienio kalboms: anglų k. ir rusų k. (8 ir Ig kl.); 

40.2. fizinio ugdymo dalykams mokyti (8 ir Ig kl.), jei gimnazijai pakanka mokymo lėšų. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

41. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-

1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu.  
 

42. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik 

pritarus gydytojų konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, gimnazija, suderinusi su 



mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos 

rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą. 
 

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

klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus, per savaitę – 12, 7–8 klasėse – 481 pamoka per 

mokslo metus, per savaitę – 13, 9–10, gimnazijos I–II klasėse – 555 pamokos per mokslo metus, per 

savaitę – 15, gimnazijos III klasėje – 518, IV klasėje – 462 pamokos per mokslo metus, per savaitę 

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

gimnazijoje. 

44. 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 dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis 

pamokų, gydytojo leidimu lankomų gimnazijoje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. 

Gimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų 

per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokinio pasiekimams gerinti. 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

 

45. Gimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąją programą, kurią sudaro ugdymo 

sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: katalikų tikyba ir etika, kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, 

pirmoji užsienio kalba (anglų k.), antroji užsienio kalba (rusų k.), matematika; gamtamokslinis 

ugdymas: biologija, fizika, chemija; socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, 

ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika; informacinės technologijos; 

technologijos; fizinis ugdymas. 

46. Gimnazija, formuodama gimnazijos pagrindinio ugdymo programos turinį, siūlo 

mokiniams rinktis: 

46.1. lietuvių k., matematikos, anglų k., integruotas socialinių mokslų modulis, integruotas 

socialinių mokslų dalyko modulius; 

46.2. projektinį darbą;  

47. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programos ugdymo turinį, gali: 

47.1. ugdymo programą įgyvendinti per dalykų modulius, t. y. dalykų bendrųjų programų 

turinį gimnazijos I–II klasėse skaidyti į modulius, kurių turinys ir skaičius pasirenkamas 

atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius ir dalyko bendrojoje programoje numatytus mokinių 

pasiekimus; 



47.2. I gimnazijos klasėje gimnazija, atsižvelgdama į 8 klasės e-testo rezultatus,  nusprendė 

matematikai mokyti skirti kitokį pamokų skaičių, nei numatyta Bendruosiuose ugdymo planuose. 

Sprendimą skirti didesnį pamokų skaičių, nei numatyta Bendruosiuose ugdymo planuose,  

gimnazija suderino su savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. 

48. Gimnazija nustatė ir skiria vieno mėnesio adaptacinį laikotarpį 5 klasės ir naujai 

atvykusiems mokiniams.  

48.1. Dalį ugdymo proceso mokslo metų pradžioje siūloma organizuoti ne pamokų forma.  

48.2. Per adaptacinį laikotarpį rekomenduojama stebėti individualią pažangą, bet mokinių 

pasiekimų ir pažangos pažymiais nevertinti.  

49. Mokiniui, kuris: 

49.1. mokosi grupinio mokymosi forma, skiriama iki 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų 

58 punkte nustatyto metinių arba savaitinių pamokų skaičiaus; 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

50. 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, gimnazijos I–II klasėms).  

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

51.1. siūlo mokiniams rinktis dalykų modulius lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiams 

formuoti ir skaitymo gebėjimams gerinti, kalbos vartojimo praktikai ar kt.; 

52. Užsienio kalba.  

52.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

52.2. Antrosios užsienio kalbos mokomasi nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

mokiniui iki 14 metų parenka antrąją užsienio kalbą: rusų arba prancūzų. Gimnazija siūlo rinktis 

antrąją užsienio kalbą iš dviejų užsienio kalbų (rusų arba prancūzų) ir sudaro sąlygas mokytis 

pasirinktos kalbos. Kalbai mokyti gali būti skiriama ir daugiau pamokų. Atsižvelgiant į tėvų 

pageidavimus ir tai, kad gimnazijai pakanka mokymo lėšų 7 klasėje, skiriamos 3 pamokos (daugiau 

negu nurodyta Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte,) iš mokinių ugdymo poreikiams tenkinti skirtų 

pamokų.  

52.3. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 



duomenų perdavimo sistemą KELTAS), pagal kurių rezultatus sudaromos B1 ir B2 lygio grupės III 

– IV g klasėje. 

52.4. Keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu 

atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei numatyta 

tos kalbos bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio 

mokyklos ir šiuo metu gimnazija dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės 

toliau mokytis pradėtos kalbos. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui 

sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir skyrus konsultacijas 

įveikti programų skirtumus:  

52.4.1. vienus mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio kalbos 

pamoka per savaitę; 

52.5. Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

programą ir gimnazija nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu 

gimnazija įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Gimnazija 

sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos 

pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse. 

52.6. Jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pritarus, pageidauja toliau mokytis pradėtos kalbos, o gimnazija neturi tos kalbos mokytojo, 

mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, kurioje vyksta tos 

kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir su Lazdijų savivaldybės 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Skiriant pamokų skaičių, vadovaujamasi  Bendrųjų ugdymo 

planų 58 punktu;  

53. Gamtos mokslai.  

53.1. Gimnazija užtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos 

mokslų dalykų turinyje būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per 

mokslo metus. Pamokos gali būti vedamos gimnazijos laboratorijoje, kabinete, nesant galimybės 

atlikti eksperimentus gimnazijoje, sudaromos sąlygos juos atlikti kitose rajono gimnazijose, 

atvirosios prieigos centruose ar kitose tam tinkamose aplinkose. 

54. Technologijos.  

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

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirsčius laiką mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programoms. 

54.2. Mokiniams, kurie pradeda 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.) turi būti numatytas 

gimnazijos ugdymo plane. 

54.3. Mokiniai, baigę integruoto technologijų kurso programą, pagal savo interesus ir 

polinkius renkasi kurią nors privalomą technologijų programą (mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų). Jeigu mokytojas ir mokinys įsitikina, kad 

pasirinkta technologijų programa neatitinka mokinio gebėjimų ir poreikių, gali keisti pasirinktą 

technologijų programą praėjus 1 mėnesiui nuo pasirinkimo. 

55. Informacinės technologijos. 

55.1. 7–8 klasėse Bendruosiuose ugdymo planuose skiriamos 37 dalyko pamokos per 

dvejus metus. Gimnazija iš mokinio poreikiams tenkinti skirtų valandų, skiria papildomai 37 ir 

pamokas (po 0,5 val. 7 ir 8 klasėse): apie 50 procentų metinių pamokų skiriama informacinių 

technologijų bendrosios programos kursui, kiti 50 procentų informacinių technologijų pamokų 

mokoma integruotai su kitais dalykais (matematika, fizika, chemija, istorija, geografija, biologija, 

žmogaus sauga, anglų ir rusų kalba);  

55.2. Integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas, pamoką gali planuoti ir 

dalyko mokytoją konsultuoti informacinių technologijų mokytojas arba pamokoje gali dirbti du 

mokytojai (dalyko ir informacinių technologijų).  

55.3. I–II gimnazijos klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir 

vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų arba tinklalapių kūrimo pradmenų modulių. 

Gimnazija siūlo rinktis programavimo ir tinklalapių kūrimo modulius. Modulį renkasi mokinys. 

56. Socialiniai mokslai.  

56.1. Gimnazija, įgyvendindama socialinių mokslų ugdymo turinį, I–II gimnazijos klasių 

mokinių projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti gali 

skirti 20–30 procentų dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus.  

56.2. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas 

į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas.  

56.3. Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojama 

Lietuvos ir pasaulio realijas, kurios turi būti nuolat sistemingai atskleidžiamos ir aptariant su 

mokiniais nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: Lietuvos Respublikos 

nacionalinio saugumo samprata ir sistema, 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. 

57. Fizinis ugdymas. 

57.1. Mokiniui, kuris: 



57.1.1. 2019–2020 mokslo metais mokosi 5 ar 6 klasėje, privalomos 3 fizinio ugdymo 

pamokos per savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų;  

57.1.2. 2020–2021 mokslo metais mokosi 5, 6 ar 7 klasėje, privalomos 3 fizinio ugdymo 

pamokos per savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų. 

57.2. Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui rinktis jo pomėgius atitinkančią 

neformaliojo švietimo programą (judriuosius žaidimus, krepšinio, tinklinio, tautinių šokių), skirtą 

fizinio aktyvumo veikloms. Gimnazija užtikrina pasiūlos įvairovę ir organizuoja mokinių, lankančių 

šias programas, apskaitą. 

57.3. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas 8 ir Ig klasės dalijamos į grupes, jei pakanka 

mokymo lėšų.  

57.4. Gimnazija numatė, kaip organizuos ugdymą specialiosios medicininės fizinio 

pajėgumo grupės mokiniams:  

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

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

57.4.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

gimnazijoje. 

57.5. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių 

mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir 

gydytojo rekomendacijas. 

57.6. Gimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir 

laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą, suderintą su dalyko mokytoju (pavyzdžiui, stalo žaidimus, 

šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). 

58. Pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus mokslo metus ir per savaitę: 

Dalykai Dalykų programų įgyvendinimui skiriamų savaitinių pamokų 

skaičius dalykui 

  

Klasės 

Pagrind

. 

ugdym

o 

progr. 

pirmoji  

dalis 

 (5–8 

kl.) 

 

Klasės 

Pagrin

d. 

ugdy

mo 

progr.  

(5–10 

klasės

) 

5 6 7 8 Ig kl. II g 

kl. 

Dorinis ugdymas 1 (37) 1 (37) 1 (37) 1 (37) 4 (148) 1 (37) 1 (37) 6 



(tikyba/etika) (222) 

Kalbos:         

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

5 

(185) 

5 

(185) 

5 

(185) 

5 

(185) 20 

(740) 

4 

(148) 

5 

(185) 29 

(1073

) 

Užsienio kalba (1–oji) 

anglų k. 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

12 

(444) 

3 

(111) 

3 

(111) 

18 

(222) 

Užsienio kalba (2–oji) 

rusų k. 

 2 (74) 3 (1*) 

(111) 

2 (74) 7 (1*) 

(259) 

2 (74) 2 (74) 11 

(1*) 

(407) 

Matematika 

 

4 

(148) 

4(148

) 

4 

(148) 

4 

(148)  

16  

 (592) 

4(1*) 

 (148)  

4 

(148) 

24 

(1*) 

(888) 

Gamtamokslinis 

ugdymas: 

        

Gamta ir žmogus 2 (74) 2 (74)   4 (148)   4 

(148) 

Biologija   2 (74) 1 (37) 3 (111) 2 (74) 1 (37) 6 

(222) 

Fizika   1 (37) 2 (74) 3 (111 2 (74) 2 (74) 7 

(259) 

Chemija    2 (74) 2 (74) 2 (74) 2 (74) 6 

(222) 

Informacinės 

technologijos 

1 (37) 1 (37) 1 

(0,5*) 

(37) 

1 

(0,5*) 

(37) 

4(1*) 

(148) 

1 (37) 1 (37) 6 (1*) 

(222) 

Socialinis ugdymas:         

Istorija 2 (74) 2 (74) 2 (74) 2 (74) 8 (296) 2 (74) 2 (74) 12(44

4) 

Pilietiškumo pagrindai      1 (37) 1 (37) 2 (74) 

Geografija  2 (74) 2 (74) 2 (74) 6 (222) 2 (74) 1 (37) 9 

(333) 

Ekonomika       1 (37) 1 (37) 

Meninis ir technologinis 

ugdymas 

        

Dailė 1 (37) 1 (37) 1 (37) 1 (37) 4 (148) 1 (37) 1 (37) 6 

(222) 

Muzika 1 (37) 1 (37) 1 (37) 1 (37) 4 (148) 1 (37) 1 (37) 6 

(222) 

Technologijos 2 (74) 2 (74) 2 (74) 1 (37) 7  

(259) 

1,5 

(55,5) 

1 (37) 9,5 

(351,5

) 

Fizinis ugdymas  

     2019/20 m. m. 

** 2020/21 m. m. 

3 

(111) 

3 

(111) 

2/3** 

(74/ 

111**

2 

(74) 

10/11*

* (370/ 

407**) 

2 

(74) 

2 

(74) 

14/15

** 

(518/ 



) 555**

) 

Žmogaus sauga 1 (37)  0,5 

(18,5) 

0,5 

(18,5) 

2 (74) 0,5 

(18,5) 

 2,5 

(92,5) 

Dalykų moduliai         

Lietuvių kalbos rašyba ir 

sintaksė 

0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 2* 1*  3* 

Kūrybinis rašymas      1* 0,5* 1,5* 

Teksto suvokimas ir 

analizė 

      0,5* 0,5* 

Matematikos praktinio 

turinio uždaviniai 

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

Rinktiniai matematikos 

uždaviniai 

     0,5* 0,5* 1* 

Anglų  kalbos modulis       1* 1* 

Integruotas socialinių 

mokslų modulis 

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

Integruotas gamtos 

mokslų modulis 

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

Iš viso val. 

pasirenkamiesiems 

dalykams, dalykų 

moduliams*   

1*  1* 2* 2,5* 6,5* 4* 3* 13,5* 

Minimalus privalomų 

pamokų skaičius 

mokiniui 2019/20 m. m. 

26 

(962) 

29 

(1073

) 

29 

(1073

) 

30 

(1110

) 

114 

 

31 

(1147

) 

31 

(1147

) 

176 

Minimalus privalomų 

pamokų skaičius 

mokiniui 2020/21 m. m. 

26 

(962) 

29 

(1073

) 

30 

(1110

) 

30 

(1110

) 

 31 

(1147

) 

31 

(1147

) 

 

Pamokos mokinio 

ugdymosi poreikiams 

tenkinti (panaudota 

valandų ) * 

12 (6,5*) 

 

(444) valandos per metus 

12 

 

(444) 

14 (7*) 

 

(518) 

26 

(13,5*

) 

(962) 

Neformalusis vaikų 

švietimas valandų 

skaičius per mokslo 

metus  (per savaitę) 

259 (7) 259 185 (5) 444  

 

Pastabos: * pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti (pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams); 

                ** fizinio ugdymo pamokų skaičius 2020–2021 mokslo metais.  

Gimnazijos ugdymo plano kontaktinių valandų skaičius negali viršyti Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo 

ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numatyto kontaktinių valandų skaičiaus. 

 



IV SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

59. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. 

59.1. Gimnazija įgyvendina Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro šios 

sritys: dorinis ugdymas: (etika, katalikų tikyba), kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos: 

anglų k., rusų k.; matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika, socialinis 

ugdymas: istorija, geografija, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika, šokis; 

informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas. 

59.2. Vidurinio ugdymo turinį sudaro: 

59.2.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir dalykų moduliai, brandos darbas;  

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

dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.  

60. Gimnazija nustato mokinio individualaus ugdymo plano struktūrą ir keitimo tvarką. 

Priedas Nr. 9. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir 

atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius 

renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo III ar IV 

gimnazijos klasėje rengimo ir kartu su mokytojais, padedant tėvams (globėjams, rūpintojams), 

pasirengia individualų ugdymo planą. 

61. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko 

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

nesimokė.  

62. Laikinosios grupės vidurinio ugdymo programai įgyvendinti  sudaromos iš mokinių, 

kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą (atsižvelgus į mokinių skaičių, 

gali būti jungiamas A ir B kursas), tą patį dalyko modulį, pasirenkamąjį dalyką. 

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

ar atskirų dalykų kompetencijas papildomai rengtis brandos egzaminams. 

64. Mokiniui, atvykusiam iš kitos gimnazijos, užtikrinama galimybė įgyvendinti savo 

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

65. Gimnazija užtikrina, kad privalomų ir pasirenkamų dalykų mokinio individualiame 

plane būtų ne mažiau nei 8 pamokos, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28. Didinant 

pamokų skaičių per savaitę, privalu laikytis Higienos normoje numatyto pamokų skaičiaus per 

dieną. 

66. Gimnazija sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei ir skatina 

mokinius jomis užsiimti. Šias veiklas rekomenduojama įtraukti į mokinio individualųjį planą. 



Gimnazija padeda mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, planuoti 

tolesnį savo mokymąsi ir (ar) darbinę veiklą, karjerą.  

67. Gimnazija, kurioje yra viena gimnazijos III arba viena gimnazijos IV klasė, pagal 

skirtas mokymo lėšas pasirenka tinkamiausią būdą įgyvendinti dalykų bendrojo ir išplėstinio kursų 

programas ir užtikrinti mokymo kokybę. Lietuvių kalbai ir literatūrai IIIg klasėje bei matematikai 

III – IVg klasėse sudarytos atskiros laikinosios grupės, atsižvelgiant į mokinių pasirinktą bendrojo 

ar išplėstinio kurso programą, o užsienio kalbai – į kalbos mokėjimo lygį.  

68. Mokinių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų II 

skyriaus dešimtuoju skirsniu „Mokymo namie organizavimas“.  

69. Žmogaus saugos dalykas integruojamas į biologijos, chemijos, fizikos dalykų ugdymo 

turinį. 

70. Mokiniams, kurie mokosi savarankiškai, konsultacijoms skiriama iki 15 procentų, o 

besimokantiems grupinio mokymosi forma – 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų 93 punktu 

nustatyto savaitinių ir (ar) metinių pamokų skaičiaus. 

71. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinis ugdymas 

organizuojamas, vadovaujantis Ugdymo plano 57.4 papunkčiais. 

72. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per dvejus mokslo metus: 

 

 

Ugdymo sritys, dalykai Minimalus 

pamokų skaičius 

privalomam 

turiniui 

įgyvendinti  

Bendrasis 

kursas  

 

Išplėstinis 

kursas 

 

Dorinis ugdymas  70    

Tikyba  70 (2) - 

Etika  70 (2) - 

Kalbos    

Lietuvių kalba ir literatūra  

*  iš mokymosi poreikiams tenkinti 

skirtų valandų 

280 280 (8) 

 70 (2)* 

350 (10) 

Užsienio kalbos  Kursas, 

orientuotas į 

B1 

mokėjimo 

lygį 

Kursas, 

orientuotas į 

B2 mokėjimo 

lygį 

Užsienio kalba (anglų k.) 210 210(6) 210 (6) 

Ugdymo sritys, dalykai Minimalus 

pamokų skaičius 

Bendrasis 

kursas 

Išplėstinis 

kursas 



privalomam 

turiniui 

įgyvendinti 

Socialinis ugdymas 140   

Istorija   140 (4) 210 (6) 

Geografija   140 (4) 210 (6) 

Matematika 210 210 (7) 315 (9) 

Informacinės technologijos  70 140 

Gamtamokslinis ugdymas 140   

Biologija  140 (4) 210 (6) 

Fizika   140 (4) 245 (7) 

Chemija  140 (4) 210 (6) 

Meninis ugdymas  140   

Dailė  140 (4) 210 (6) 

Muzika  140 (4) 210 (6) 

Šokis  140 (4)  

Technologijos (kryptys):    

Statyba ir medžio apdirbimas  140 (4) 210 (6) 

Tekstilė ir apranga  140 (4) 210 (6) 

Fizinis ugdymas 140–210 (4–6)   

Fizinis ugdymas ***  140 (4) 280 (8) 

Pasirinkta sporto šaka (tinklinis)  (140–210)  

Žmogaus sauga**  17,5** 17,5**  

Pasirenkamieji dalykai    

Braižyba 70(2)*   

Ekonomika ir verslumas 70(2)*   

Dalykų moduliai    

Šiuolaikinė literatūra  70(2)*   

Kūrybinis rašymas (lietuvių k.) 70(2)*   

Kūrybinis rašymas (anglų k.) 70(2)*   

“Kalbu angliškai” 70(2)*   

Istorijos šaltinių analizė 70(2)*   

Rinktiniai matematikos uždaviniai 70(2)*   

Praktinio turinio uždaviniai 70(2)*   

Biologija gabiesiems 70(2)*   

Chemija gabiesiems 70(2)*   

Brandos darbas 17,5–37   

Mokinio pasirinktas mokymo turinys  Iki 26  Iki 26  

Minimalus privalomų pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę / per mokslo metus 

Po 28 pamokas III ir IV gimnazijos klasėse per 

savaitę; 1036 – III gimnazijos klasėje, 924 – IV 

gimnazijos klasėje.  

 

Neformalusis švietimas (valandų 

skaičius) klasei 

 

210 (3) valandų  



Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti  

 

840 (12) pamokų dvejiems mokslo metams 

Minimalus pamokų skaičius klasei, esant vienai gimnazijos III klasei, – 1591 pamoka per 

mokslo metus (43 pamokos per savaitę); Klasei gali būti skiriama ir daugiau pamokų, 

atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius ir neviršijant mokymui skirtų lėšų. 

Pastabos:  

*  iš mokymosi poreikiams tenkinti skirtų valandų 

** integruojama į ugdymo turinį; 

*** fizinis ugdymas įgyvendinimas pagal vidurinio ugdymo kūno kultūros bendrąją 

programą. 

Gimnazijos ugdymo plano kontaktinių valandų skaičius negali viršyti Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo 

ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numatyto kontaktinių valandų skaičiaus. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

73. Gimnazija, rengdama gimnazijos ugdymo planą, pagal galimybes užtikrina visų 

mokinių įtrauktį į švietimą, šalina kliūtis, trukdančias teikti būtiną mokymosi ir švietimo pagalbą, 

pritaiko mokymosi aplinką.   

74. Gimnazija, formuodama gimnazijos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama, 

įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir šio skyriaus 

nuostatomis (jei šiame skyriuje nereglamentuojama, gimnazija vadovaujasi kitomis Bendrųjų 

ugdymo planų nuostatomis, reglamentuojančiomis švietimo programų įgyvendinimą) ir atsižvelgia 

į: 

74.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

74.2. formaliojo švietimo programą; 

74.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

74.4. švietimo pagalbos specialistų, gimnazijos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių 

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

75. Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos įgyvendinimas nurodomas Bendrųjų 

ugdymo planų 6 priede. 

 

 

 

 

 



ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

76. Gimnazija, rengdama ugdymo planą mokiniui ir vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo 

planų 77, 93 punktuose nurodytu pagrindinio ar vidurinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų pamokų skaičiumi, gali: 

76.1. iki 30 procentų koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų 

skaičių (nemažinant nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

76.2. planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų, skirtų ugdymo sričiai, 

socialinei veiklai, ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui ir t. t., skaičių, 

siekiant plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius; 

76.3. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

(pamokų) skaičių; 

76.4. keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą;  

76.5. formuoti nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tų pačių ar skirtingų klasių 

mokinių;  

76.6. vėliau pradėti mokyti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos, mokyti tik vienos 

užsienio kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir 

kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), judesio ir padėties, 

bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 

76.7. mokyti tik vienos užsienio kalbos (išimtiniais atvejais – iš viso nemokyti), o pamokas 

skirti lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti; 

76.8. 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. 

77. 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 

 

78. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir 

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 23 punkto nuostatomis. Priedas Nr. 2 



79. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus 

su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais 

aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), 

kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) 

priemonėmis bus naudojamasi).  

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

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

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

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

gimnazija (vertinimo įrašai „įskaityta“, „neįskaityta“, aprašai, pažymiai ir kt.). 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

 

81. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

82. Gimnazija specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi 

teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir 

gimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis. 

83. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

83.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

83.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, 

keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir 

teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo 

pagalbos teikimo būdai; 

83.3. specialiųjų pratybų forma: individualiai, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), grupėms 

(5–8 mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pagalba gali būti teikiama per specialiąsias pamokas; taip pat teikiama mokytojo padėjėjo pagalba 

ugdymo proceso metu. 

84. Specialioji pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

(išskyrus aukštąsias gimnazijas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo 

mokyklose (išskyrus aukštąsias gimnazijas) tvarkos aprašo patvirtinimo“. 



PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

85. 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.  

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

mokykla skiria pamokų vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 56–60 ir 77, 93 punktais, iš jų iki 

74 pamokų gali skirti specialiosioms pamokoms, specialiosioms pratyboms ar konsultacijoms. 

87. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, 

mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 56–60 punktais. Mokyti 

namie skiriamos ne mažiau kaip 296 valandos per metus:  

87.1. iki 74 pamokų per metus galima skirti specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 

pratyboms. 

 

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, ugdymo 

planas sudaromas, atsižvelgiant į jo galias ir gebėjimus, kylančius dėl intelekto sutrikimo 

(nežymaus, vidutinio, žymaus ar labai žymaus), mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą, 

ugdymą įgyvendinančios gimnazijos ar klasės paskirtį.  

5. Dalykus, pradedamus pagrindinio ugdymo programoje, gimnazija gali pradėti 

įgyvendinti vėliau, nei nustatyta 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų (toliau – Bendrieji ugdymo planai) 77 punkte. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

6. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl 

nežymaus intelekto sutrikimo, esant reikalui, ugdymo planas rengiamas vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 77, 93 punktuose nustatytų dalykų programoms įgyvendinti pamokų skaičiumi, 

kuris, atsižvelgiant į mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą, gali būti 

koreguojamas iki 25 procentų: 

6.1. keičiamas (mažinamas, didinamas) dalykams skirtų pamokų skaičius;  



6.2. numatoma papildoma mokytojo ir mokytojo padėjėjo pagalba; 

6.3. planuojamos specialiosios pamokos su specialiuoju pedagogu; 

6.4. didinamas pamokų skaičius, skirtas meniniam, technologiniam ugdymui, kitų dalykų 

mokymui, socialinei veiklai, karjeros ugdymo kompetencijoms ugdyti; 

6.5. keičiamas specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

(pamokų) skaičius per mokslo metus, atsižvelgiant į mokinio reikmes, švietimo pagalbos 

specialistų, vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas; 

6.6. iki 74 pamokų per metus mažinamas minimalus privalomų pamokų skaičius, bet 

didinamas neformaliojo švietimo valandų skaičius ar organizuojamos veiklos, lavinančios 

praktinius gebėjimus; 

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

technologijų kryptis; 

6.8. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, įvairiapusių raidos sutrikimų, elgesio ir (ar) 

emocijų, kalbėjimo ir (ar) kalbos sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5–10 klasėse skiriama ne 

mažiau kaip 18 pamokų per metus; 

6.9. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų sutrikimų, 

specialiosioms pratyboms 5–10 klasėse galima skirti iki 37 pamokų ir daugiau per metus 

naudojimosi kompiuteriu, specialiosiomis mokymo priemonėmis įgūdžiams formuoti, pažinimo 

funkcijoms lavinti, dalykų spragoms šalinti. 

7. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl 

vidutinio intelekto sutrikimo, ugdymo planas rengiamas: 

7.1. besimokančiam įtraukiojo mokymosi būdu bendrosios paskirties klasėje – 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte nurodytu dalykų programoms pamokų skaičiumi, 

kuris, atsižvelgiant į mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą, gali būti 

koreguojamas iki 30 procentų; 

7.2. mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, specialiosioms pratyboms 5–10 

klasėse skiriama ne mažiau kaip 37 pamokos per metus. Tarties, kalbos ir komunikacijos lavinimo 

specialiosios pratybos gali būti integruojamos į komunikacinės ir pažintinės veiklos, lietuvių kalbos 

ir literatūros pamokas. Pratybų ir komunikacinės, pažintinės veiklos, lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokų turinys turi derėti. 

8. Mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5–IIg klasėse skiriamos ne mažiau kaip 37 pamokos per metus 

naudojimosi kompiuteriu ir specialiosiomis mokymosi priemonėmis įgūdžiams formuoti, pažinimo 

funkcijoms lavinti, kalbiniams ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti. 

9. 5–IIg klasių mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, tarties, kalbos ir 

komunikacijos lavinimo specialiosios pratybos gali būti integruojamos į komunikacinės ir 



pažintinės veiklos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Pratybų, komunikacinės ir pažintinės 

veiklos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokų turinys turi derėti. 

 

SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos 

2019 m. birželio 17 d.  

posėdžio protokolas Nr. 2 
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PRIEDAI 

 

Priedas Nr.1 

Programų integracija į dalykų ugdymo turinį 

 

1. Švietimo nacionalinio saugumo, informacinio raštingumo, verslumo, finansinio 

raštingumo, antikorupcinio ugdymo programų įgyvendinimą gimnazija numato integruojant į 

istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį, neformaliojo švietimo veiklas, 

netradicines dienas, klasių valandėles;  

Programos pavadinimas 

 

Dalykai, į kuriuos 

integruojama 

Klasė Į kiek pamokų 

bus integruota 

programa 

Sveikatos ir lytiškumo bei 

rengimo šeimai 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  

Geografija II, IVg 2 

Informacinės technologijos 5 - 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 5 - 8 

I - IV g 

 

2  

Biologija  4  

Chemija 2  

Geografija 2 

Fizika 2  

Žmogaus sauga 2  

 

Etninė kultūra 

Biologija 5 -  IVg 1 

Dailė 5 -  IV g 3 

Geografija Ig 1 

Užsienio kalba anglų k. 5 – 6 1 

7 – 8 1 

I – II g 1 

III - IV g 1 

Užsienio kalba rusų k. 6 - IV g 2 

Muzika 5 – 8 10-15 

I – II g 4 

III – IV g 2 – 4 

Technologijos 5 – 8 8 



I – II g 4 

III – IV g 6 

Istorija 5 – 8 8 

I – IV g 8 

Laisvės kovų istorija Pilietiškumo pagrindai I – II g 8 

Istorija 5-8 3 

I-IV g 5 

Lietuvių  kalba III-IV g 2 

Civilinės saugos ugdymas Chemija 5-8 

I-IV g 

6-IVg 

2 

Fizika 2 

Biologija 2 

Geografija 1 

Per visų dalykų pamokas, 

karjeros ugdymo konsultantas, 

socialinis pedagogas, 

psichologas 

 

2 

Ugdymo karjerai programa Per visų dalykų pamokas, 

karjeros ugdymo konsultantas, 

socialinis pedagogas, 

psichologas 

  5-8 

I-IV g 

  

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Priedas Nr.2 

 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) 

parengtas vadovaujantis 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, 

gimnazijos susitarimais. Aprašas dera su gimnazijos keliamais ugdymo tikslais, ugdymo proceso 

organizavimu ir yra gimnazijos ugdymo turinio dalis. 

2. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, vertinimo principai ir nuostatos, 

vertinimo planavimas, vertinimas mokant ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, vertinimo 

informacijos analizė, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 

Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą. Šį veiksmą atlieka kitas asmuo (dažniausiais mokytojas). 

Įsivertinimas (refleksija) – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos 

stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas (refleksija); 

Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie 

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

nuostatas). 

Vertinimo kriterijai – mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas atitinkantys, 

individualiose mokytojų vertinimo metodikose numatyti užduočių atlikimo kriterijai. 

Pamoka – mokytojo organizuojama nustatytos trukmės kryptinga mokinių veikla, kuri 

padeda siekti Bendrosiose programose numatytų tikslų ir laukiamų rezultatų (kompetencijų). 

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

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

minučių. 

Apklausa raštu – greita 15–20 minučių apklausa ne daugiau kaip iš dviejų pamokų 

medžiagos. Užduotys konkrečios, trumpos, aiškios. 



Apklausa žodžiu – tai monologinis ar dialoginis kalbėjimas, skirtas patikrinti žinias ir 

gebėjimą taisyklingai, argumentuotai reikšti mintis gimtąja ar užsienio kalba. 

Savarankiškas darbas gali trukti 10–25 minutes. Jo tikslas sužinoti, kaip mokinys suprato 

temos dalį, kaip geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis. 

4. Vertinimo tipai (klasifikuojami pagal vertinimo paskirtį): 

4.1. diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, baigus temą ar kurso, programos dalį, kad būtų galima 

numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą, įveikiant sunkumus. Atliekant diagnostinį 

vertinimą, atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją; 

4.2. formuojamasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas grįžtamasis ryšys, 

abipusis atsakas – skatinantis, nukreipiantis, padedantis mokiniui gerinti mokymąsi, parodantis, ką 

dar reikia išmokti, leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų; 

nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo siekiama operatyviai suteikti detalią 

informaciją apie tolesnio mokinio mokymosi bei tobulėjimo galimybes, numatant mokymosi 

perspektyvą, pastiprinant daromą pažangą; formuojamasis vertinimas skatina mokinius mokytis 

analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams 

geranoriškai bendradarbiauti; šio vertinimo paskirtis - padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti 

grįžtamąjį ryšį, stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio 

pasiekimus. 

4.3. apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, 

modulį. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio ugdymosi rezultatai, baigus programą, kursą, 

modulį ar kitą mokymosi etapą; 

4.4. norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių 

pasiekimus; 

4.5. kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pvz., 

standartai), su kuriais lyginami mokinio pasiekimai. 

5. Vertinimo būdai (klasifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį): 

5.1. formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, 

numatomas joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas 

fiksuojamas; 

5.2. neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat stebint, susidarant 

nuomonę, kalbantis, diskutuojant. Vertinimas nefiksuojamas ar fiksuojamas mokytojo pasirinkta 

forma (ženklais, simboliais, individualiomis pastabomis ir kt.); 

5.3. kaupiamasis vertinimas (sudėtinis pažymys) – tai informacijos apie mokinio 

mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas, sudėtinis įvairių mokinio veiklų, pasiekimų, pastangų 



suminis balas, kurio kriterijus pritaiko gimnazijos mokytojai, vertinantys mokinių pasiekimus 

pažymiu.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. Vertinimo tikslai: 

6.1. padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; 

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

6.3. nustatyti mokytojo, gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

7. Vertinimo uždaviniai: 

7.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo 

pasiekimų lygmenį, iškelti mokymosi tikslus; 

7.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 

7.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti 

ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos. 

  

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

8. Vertinimo nuostatos: 

8.1. vertinimas grindžiamas mokinių 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. 

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 mokinių 

pasiekimų 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. VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

10. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu: 

10.1. mokytojas, planuodamas vertinimą, atsižvelgia į mokinių mokymosi patirtį ir 

gebėjimus, vadovaujasi Bendrosiomis programomis ir Išsilavinimo standartų reikalavimais.  

10.2. formuojamąjį vertinimą mokytojas planuoja pamokos metmenyse; 

10.3. vertinimas detalizuojamas pradedant nagrinėti skyrių, temą; 

10.4. dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, suderina 

ir numato bendrus vertinimo būdus, užduotis, kriterijus. 

11. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, vertinimo užduotys, atsiskaitymo laikas 

gali būti koreguojami.  

V. VERTINIMAS MOKANT 

 

12. Mokytojai, pradėdami naują skyrių (temą), su mokiniais aptaria tikslus, uždavinius, 

darbo metodus, vertinimo kriterijus, formas, kontrolinio darbo datą. 

13. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinama pagal BP 

reikalavimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vertinimo 

instrukcijas. 

14. Mokinio mokymosi pasiekimai ir pažanga pusmečio pabaigoje apibendrinami ir 

vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu „įskaityta“ ir (arba) balu (pažymiu), taikant 10 balų 

vertinimo sistemą: 

14.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), 4–10 balų 

įvertinimas; 

14.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „neįskaityta“ („neįsk“), 1–3 balų įvertinimas. 

14.3. vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose. Vertinimo skalė bendrajame ugdyme: 

Pasiekimų lygis Trumpas apibūdinimas Įvertinimas 

Aukštesnysis  
 

puikiai 10 (dešimt) 

labai gerai  9   (devyni) 

Pagrindinis  gerai  8   (aštuoni) 

pakankamai gerai  7   (septyni) 

vidutiniškai                  6   (šeši) 

Patenkinamas  patenkinamai 5   (penki) 

pakankamai patenkinamai      4   (keturi) 

Nepatenkinamas  nepatenkinamai      3   (trys) 

blogai      2   (du) 

labai blogai      1   (vienas) 

pasiekimai nėra įvertinti      Neįskaityta 



15. Mokinių pasiekimai, įgyti mokantis menų, technologijų, pilietiškumo pagrindų, 

ekonomikos ir verslumo, pasirenkamųjų dalykų, vertinami pažymiais, taikant 10 balų vertinimo 

sistemą. 

16. Mokinių pasiekimai, įgyti mokantis dalykų modulių, vertinami įrašu „įskaityta” arba 

„neįskaityta”. 

17. Dorinio ugdymo (etikos, katalikų tikybos), žmogaus saugos dalykų mokymosi, fizinio 

ugdymo pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta” arba „neįskaityta”. 

18. Ilgalaikė projektinė veikla vertinama pažymiu, taikant 10 balų vertinimo sistemą; 

tarpiniai vertinimai ir galutinis įvertinimas įskaičiuojami į dalyko įvertinimą.  

19. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo 

pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

20. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją.  

21. Socialinė pilietinė veikla  pagrindinio ugdymo programos baigimo dokumentuose 

vertinama  įrašais „įskaityta” arba „neįskaityta”. 

22. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo sistemingumas. Pasiekimai įvertinami 

tokiu dažnumu per pusmetį: 

22.1. jei dalykui mokyti skirta 1 pamoka per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 3 

pažymiais/įskaitomis; 

22.2. jei dalykui mokyti skirtos 2 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 4 

pažymiais/įskaitomis; 

22.3. jei dalykui mokyti skirta 3–4 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 5 

pažymiais; 

22.4. jei dalykui mokyti skirta 5-6 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 7 

pažymiais; 

22.5. rugsėjo mėnesį naujai į gimnaziją atvykusiems mokiniams nerašomas pirmas 

neigiamas įvertinimas, išskyrus diagnostinius kontrolinius darbus. Taikomas formuojamasis ir 

neformalusis vertinimas. 

23. Kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų skelbimo tvarka ir vertinimas: 

23.1. kontrolinio darbo data elektroniniame dienyne fiksuojama pradėjus mokytis naują 

skyrių (temą), suderinus su mokiniais ir kitais mokytojais. Dėl objektyvių priežasčių mokytojas turi 

teisę kontrolinio darbo laiką pakeisti, bet būtina vėl suderinti su mokiniais; 

23.2 mokytojas apie kontrolinį darbą mokinius pakartotinai informuoja ne vėliau kaip prieš 

savaitę, supažindina su darbo struktūra, turiniu, tikslais, vertinimo kriterijais; 

23.3. kontrolinių darbų I ir II pusmečio paskutinę savaitę, paskutinę dieną prieš mokinių 

atostogas ir pirmąją dieną po mokinių atostogų ar šventinių dienų nerekomenduojama organizuoti; 



23.4. per dieną organizuojamas tik vienas kontrolinis darbas. Nerekomenduojami 

kontroliniai darbai po ligos, pirmąją dieną po atostogų ar šventinių dienų, paskutinę savaitę prieš 

pusmečio pabaigą; 

23.5. netvarkingai, neįskaitomai parašyti darbai vertinami kaip neteisingi; ne tam skirtoje 

vietoje parašyti atsakymai visai nevertinami. Darbai gali būti nevertinami, juose radus necenzūrinių 

užrašų, piešinių, ženklų. Pirmą kartą nesilaikant šio reikalavimo įvertinimas mažinamas 1 (vienu) 

balu. 

23.6. kontrolinio darbo užduotis mokinys atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, 

netrukdo kitiems, naudojasi tik tomis priemonėmis, kurias nurodė mokytojas, jų neskolina. 

Pasakinėjančių, besistengiančių gauti neleistinos pagalbos, besinaudojančių draudžiamomis 

priemonėmis, nevykdančių mokytojo nurodymų, mokinių darbai vertinami žemiausiu neigiamu 

įvertinimu. Tokie darbai neperrašomi. 

23.7. Kontroliniai darbų įvertinimai mokiniams paskelbiami: 

23.7.1. per 7 darbo dienas, (lietuvių kalbos I-IV g klasėse per 10 darbo dienų; 

23.7.2. kontrolinių darbų rezultatų analizė pristatoma ir aptariama su visais klasės 

mokiniais, pasidžiaugiama jų sėkmėmis, nesėkmės aptariamos individualiai ir numatomi būdai 

mokymosi spragoms šalinti, siekti individualios pažangos.  

23.8. Neigiamai įvertintas kontrolinis darbas: 

23.8.1. neperrašomas, bet mokiniui rekomenduojama lankyti konsultacijas pasiekimų 

skirtumams likviduoti, siekti individualios pažangos; 

23.8.2. jei neigiamai įvertinami du ir daugiau kontrolinių darbų iš eilės, pasiekimų 

skirtumų likvidavimo būdus ir sprendimus priima dalyko mokytojas kartu su mokiniu, jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais), ir (ar) klasės auklėtoju; 

23.8.3. jei 30% ir daugiau klasės ar laikinosios grupės mokinių kontrolinio darbo 

įvertinimai yra neigiami: 

23.8.3.1. įvertinimai į dienyną nerašomi; 

23.8.3.2. mokytojas sutartu laiku konsultuoja mokinius ir suderina pakartotinio kontrolinio 

darbo datą; 

23.9. Atsiskaitymo už praleistus kontrolinius darbus tvarka: 

23.9.1. mokinys, praleidęs kontrolinį darbą, nors ir turintis gydytojo raštelį ar kitą 

pateisinantį dokumentą, privalo per 2 savaites atsiskaityti už praleistą kontrolinį darbą;  

23.9.2. įvertinimas už atsiskaitytą darbą rašomas į artimiausią pamoką, o komentarų 

skiltyje paaiškinama, už ką parašytas įvertinimas; 

23.9.3. jei mokinys praleido kontrolinį darbą be pateisinamos priežasties („pabėgo“), 

rašomas žemiausias neigiamas įvertinimas. Atsiskaitymo už praleistus kontrolinius darbus tvarka 

jam netaikoma; 



23.9.4. jei mokinys ilgai sirgo (ne trumpiau kaip mėnesį) ir turi gydytojo atleidimą, 

atsiskaityti už tą kūno kultūros programos dalį nereikia. 

23.10. Savarankiškų darbų, apklausų raštu/žodžiu organizavimas: 

23.10.1. apie savarankišką darbą, testą, apklausą raštu/žodžiu ar kitokio pobūdžio 

patikrinimą kai jie trunka mažiau nei 30 minučių, nebūtina informuoti iš anksto; 

23.10.2. vykdoma ne daugiau kaip iš trijų pamokų medžiagos; 

23.10.3. užduotys konkrečios, trumpos, aiškios; 

23.10.4. mokiniai, nedalyvavę apklausoje, atsiskaityti neprivalo; 

23.10.5. darbų patikrinimas gali vykti pasirinktinai: tikrinami visų mokinių ar tik dalies 

mokinių darbai; 

23.10.6. darbai grąžinami ir rezultatai paskelbiami kitą pamoką; 

23.10.7. įvertinimas įrašomas į dienyną. 

  

VI. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ AR JOS DALĮ 

 

25. Mokiniui, atleistam pagal gydytojo rekomendaciją (antrame pusmetyje arba visus 

mokslo metus) nuo kūno kultūros ar kito dalyko pamokų, pusmečio ar metinių pažymių stulpelyje 

rašoma „atleista“. 

26. Pusmečių ir metiniai įvertinimai: 

26.1.e-dienyne fiksuojami balais (pažymiais) arba rašoma: „įsk“ (įskaityta), „neįsk“ 

(neįskaityta), „atl“ (atleista); 

26.2. pusmečių įvertinimai fiksuojami iš visų atitinkamo laikotarpio balų, skaičiuojant jų 

aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei pusmečio balų vidurkis 5,5–6,4 balo, 

fiksuojamas pažymys 6; jei – 6,5–7,4 balo, fiksuojamas – 7); 

26.3. vienų mokslo metų pasiekimų vertinimo rezultatas, mokantis pagal dalyko programą 

(dalyko metinis įvertinimas), fiksuojamas iš ugdymo laikotarpių (I ir II pusmečių) balų, skaičiuojant 

jų aritmetinį vidurkį, taikant apvalinimo taisykles; 

26.4. jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pvz. pusmetį) neatliko vertinimo užduočių 

(kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų 

pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko pusmečio pasiekimai 

prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; 

26.5. jei mokinys neatliko vertinimo užduočių dėl svarbių, gimnazijos vadovo pateisintų 

priežasčių (pvz., ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“; 

26.6. dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“, jei pusmečių įvertinimai „įsk“ ir 

„neįsk“; 



26.7. jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas pvz., papildomo 

darbo įvertinimas laikomas metiniu. 

27. Mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, antrojo pusmečio pabaigoje 

perėjus prie dalyko aukštesnio kurso programos, metiniu įvertinimu laikomas įskaitos pažymys. 

29. Mokytojai pusmečio (mokslo metų) pabaigoje organizuoja mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos įsivertinimą: 

29.1. mokiniai analizuoja mokymąsi, padarytą pažangą, su mokytoju aptaria sėkmes ir 

nesėkmes, planuoja tolesnį mokymąsi; 

29.2. mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio, grupės ar klasės pasiekimus bei 

padarytą pažangą ir, jei reikalinga, koreguoja ugdymo procesą. 

30. Metodinėse grupėse mokytojai analizuoja diagnostinių, bandomųjų egzaminų, 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, I ir II pusmečių, metinio mokymosi pasiekimų 

rezultatus. Priima sprendimus dėl mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių 

tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo. 

  

VII. SUPAŽINDINIMAS SU VERTINIMU IR ĮVERTINIMU 

 

31. Supažindinimas su vertinimu: 

31.1. rugsėjo mėnesį per pirmąją savo dalyko pamoką kiekvienas mokytojas supažindina 

mokinius su savo dalyko, modulio, pasirenkamojo dalyko programa, mokinių mokymosi pasiekimų 

informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir formas; 

31.2. kabineto skelbimų lentoje mokytojai iškabina informaciją apie taikomą dalyko 

vertinimo sistemą/tvarką; 

31.3. su bendra gimnazijos vertinimo tvarka tėvai supažindinami pirmame visuotiniame 

tėvų susirinkime ir gimnazijos svetainėje. 

32. Supažindinimas su įvertinimu: 

32.1. mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne. Neturintys galimybių 

naudotis internetu tėvai (globėjai, rūpintojai) raštu informuojami apie vaiko mokymąsi kartą per 

mėnesį; 

32.2. atsiradus mokymosi problemoms, tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokymosi 

pasiekimus informuojami įvairiais būdais: skambinant, individualiai kalbantis, rašant laiškus; 

32.3. mokytojai, klasės auklėtojas, kiti su mokinio ugdymu susiję pedagogai individualių 

konsultacijų metu kartu su mokiniu, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria mokinių daromą 

pažangą, mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus, prireikus 

koreguoja mokinio individualų ugdymosi planą; 



32.4. mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, gimnazijos nustatyta 

tvarka gali būti peržiūrėti gauti pasiekimų įvertinimai; 

32.5. mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius 

(papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, neatliktą socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į 

aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto 

mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys mokytojų tarybos posėdyje.  

32.6. su direktoriaus įsakymu dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos 

baigimo, papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą klasės auklėtojas mokinio tėvus 

(globėjus, rūpintojus) supažindina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pasibaigus 

ugdymo procesui. 

 

VIII. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO 

 

33. Mokiniai: 

33.1. kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi pasiekimus, užduotis bei vertinimo 

kriterijus; 

33.2. nagrinėja vertinimo informaciją; 

33.3. mokytojo padedami, mokosi vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus bei pažangą. 

Atsižvelgdami į savo mokymosi sėkmę, planuoja tolesnį mokymąsi, kelia sau ateities tikslus. 

34. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

34.1. gauna aiškią, laiku ir reguliariai pateikiamą informaciją apie vaiko mokymąsi, 

pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas ir reikiamą pagalbą (pagal mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimo mokinių ugdymo (si) klausimai tvarką); 

34.2. jiems teikiama informacija apie vertinimo kriterijus, procedūras ir tvarką, 

išsilavinimo standartų bei egzaminų programų paskirtį. 

35. Mokytojai: 

35.1. pagal pasirinktą būdą planuoja ir atlieka mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimą 

ugdymo procese; 

35.2. apibendrina ir įvertina mokinio pasiekimus, pažangą; 

35.3. gimnazijoje nustatyta tvarka fiksuoja vertinimo informaciją; 

35.4. informuoja mokinius, jų tėvus, kitus mokytojus, gimnazijos vadovus apie mokinių 

mokymąsi, pasiekimus ir spragas; 

35.5. remdamiesi vertinimo informacija, analizuoja ir koreguoja mokinių mokymą ir 

mokymąsi; 



35.6. rūpinasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku suteikiama 

reikiama pagalba. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu 

informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą ir mokinio daromą pažangą; 

36. Gimnazija: 

36.1. vadovaujasi nustatyta mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimo tvarka; 

36.4. organizuoja mokinių pasiekimų aptarimus su tėvais klasėse ir visuotiniame 

susirinkime (du – tris kartus per metus), teikia pagalbą mokymosi problemų turintiems mokiniams. 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Priedas Nr. 3 

 

MOKINIŲ PAŽINTINĖ KULTŪRINĖ VEIKLA  

 

Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – kultūrinė pažintinė veikla) – 

gimnazijos ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo 

bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių. Pažintinė kultūrinė veikla 

organizuojama ne tik gimnazijoje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, atviros prieigos centruose, 

virtualiosiose mokymosi aplinkose. Mokinio mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais 

panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei pamoką, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) 

mokymosi laiką (pagal pamokos (-ų) trukmę). Per mokslo metus tam skiriama 10 dienų (60 

valandų). 

 

NETRADICINIO UGDYMO DIENOS 

Eil. 

Nr. 

 

Darbo turinys 

 

Klasė 

 

Data 

 

Atsakingi 

1.  Lūkesčių ir mokymosi pasiekimų 

planavimo diena. 

1 - IVg 2019-09-03 K.Gegužienė 

Klasių auklėtojos, 

dalykų mokytojai 

2. 

 

Tradicinė diena  „Mokausi kartu 

su tėveliais”. 

1 - IVg 

 

2019-10-25 

 

R.Turčinavičienė 

 ir organizacinė grupė 

3. Kalėdinė jaunųjų talentų diena. 

 

1 - IV g 2019-12-20 Būrelių vadovai ir 

 klasių auklėtojai 

4. I-ojo pusmečio  mokymosi 

refleksija. 

II –ojo pusmečio lūkesčiai. 

 

1 - IVg 2020-01-27 K.Gegužienė 

Klasių auklėtojos 

Metodinė taryba 

 

5. Žemės diena – Savanorystės 

diena. 

1 - IV g               

 

2020-03-20 G.Kanapickas 

6. Šok į tėvų klumpes.  5 - IIIg               

 

2020-06-17 

 

E. Turčinavičius 

ir organizacinė  grupė 

7. Šeimos sporto ir turizmo diena. 5 - IIIg     2020-06-18 Kūno kultūros 

mokytojai, klasių 

auklėtojai, tėvelių 

atstovai 



 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Muziejų dienos (sekmadieniais). 1 - IVg Per mokslo metus Klasių auklėtojos  

9. 

 

Projektų dienos. 5 - IIIg     2020-06-19 

2020-06-22 

I.Bagdonienė 

R. Turinavičienė 

10. 

 

Mokslo metų užbaigimo šventė                     

„Paskutinė diena mokykloje“. 

 

5 - IIIg     2020-06-23 

 

Klasių auklėtojai, 

būrelių vadovai. 

Seniūnų taryba 



  Priedas Nr. 4 

  

5–8 ir I–II g KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

1. Socialinė veikla privaloma visiems 5–II g klasių mokiniams.   

2. Socialinės veiklos vykdymo trukmė per mokslo metus 5 - IIg klasės mokiniams – 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 auklėtojai, pedagogai, bibliotekininkė, 

psichologė, socialinė pedagogė, būrelių vadovai, specialjoji pedagogė 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. 

1 priedas                                                                                                        

Siūlomos socialinės veiklos kryptys: 

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.  

Bibliotekininkė  



Ekspozicijų tvarkymas, 

eksponatų ir inventoriaus 

priežiūra, gidų veikla. 

2. Atstovavimas 

gimnazijos  

bendruomenei, 

gimnazijos  

reprezentacija 

5–8, I -II 

klasių  

mokiniai 

Dalyvavimas dalykinėse  

olimpiadose, konkursuose, 

sporto varžybose (ne pamokų 

metu) (direktoriaus įsakymu),  

projektuose, priėmimuose,  

konferencijose. 

Dalykų mokytojai,  

klasių auklėtojai, 

Socialinis pedagogas,  

psichologas,  

pavaduotoja  

ugdymui. 

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, gimnazijos 

svetainės atnaujinimas. 

Mokymo  

priemonių ir vaizdinės 

medžiagos kūrimas ir 

rengimas/ gaminimas 

5. Tiriamasis darbas I –II klasių  Apklausos, anketavimas, Socialinis pedagogas, 



tobulinant 

gimnazijos veiklą, 

prevencinė veikla 

mokiniai analizė, pristatymas 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, socialinis  

pedagogas.  

 



2 priedas    

Socialinės veiklos ataskaitos forma:                                                                                        

           

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. 5                 

 

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 raštu dėl mokinių pageidaujamų 

būrelių kitiems mokslo metams. 

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  

Eil. 

Nr. 

Būrelio 

pavadinimas 

5 6 7 8 Ig IIg IIIg  IVg Iš 

viso 

1. Floristika būrelis     1    1 



 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Muzikos būrelis 1      1  2 

3. Dailės būrelis 1         1 

4. Tinklinio būrelis      1    1 2 

5. Krepšinio būrelis      1   1 

6. Judriųjų žaidimų būrelis   1      1 

7. Keramikos būrelis    1     1 

8. JMB būrelis „ Kadagys“      1   1 

9. Tautinių šokių būrelis     1  1  2 

10. Šachmatų /šaškių būrelis        1 1 

11. Būrelis „Medinukas“      1   1 

12. Būrelis „Etnokultūra 

kitaip“ 

  1      1 

13. Ugdymo karjerai būrelis        1 1 

14. Šaulių būrelis  1     1  2 

 Panaudota valandų 

Skirta valandų  

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3 

3 

18 

18 



   Priedas Nr. 6       

                                                                                                    

SEIRIJŲ A. ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJA 

III-IVg 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. 7   

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

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

aukštesnių pasiekimų.  

2. 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. 

2019 m. numatytos  Atvirų durų dienos tėvams, kurių metu tėvai gali dalyvauti ugdymo procese, po 

pamokų vyksta pokalbiai ne tik su mokytojais, bet ir administracija. 

3. Gimnazija, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

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

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

3.2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo gimnazija, mokymusi jausmus; 

3.3. ugdo atkaklumą mokantis; 

3.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus gimnazijos bendruomenėje; 

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

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

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

sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; 

3.7. tobulina gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, itin daug 

dėmesio skirdama grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam 

vertinimui; jais grindžia reikiamus sprendimus dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių 

pasiekimų dinamikos, mokytojų ir visos gimnazijos indėlio į mokinių pažangą; 

3.8. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų 

ir poreikių mokiniams, berniukams ir mergaitėms. Mokytojai turi galimybę prireikus pasitelkti 

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

mokymosi pagalbos poreikius; 

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

4. 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.).  

5. 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  

 6. 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.  

7. 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. 

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

mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų.  

9. Gimnazija derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 

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

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

9.2. trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas ar nustato gimnazija pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

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

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

metodiką (mokinys – tėvai – mokytojas); 

9.5. kitus, pasirinktus gimnazijos. 

10. 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. 

11. 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. 8 

 

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 gimnazijos 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 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 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, gimnazijos administracija; 

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

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

pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimą; 

8.6. Darbas su 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, gimnazijos 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; 

15.5.4. 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 Gimnazijos taryboje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr.9 

 

Ugdymosi plano (mokomojo dalyko ar kurso) keitimo tvarkos aprašas 

2019 – 2021 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, tėvais rašo prašymą gimnazijos 

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 likus penkiomis dienoms iki pusmečio pabaigos; 

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. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra atsakingas už vidurinio ugdymo programos 

įgyvendinimą: 

5.1. su juo 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 pavaduotoju ugdymui ir savo parašu mokinio prašyme patvirtina, kad 

mokinys mokosi 28-32 val. Per savaitę, turi ne daugiau kaip 13 ir ne mažiau kaip 8 dalykus per 

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.  

 

 


