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LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS 

2019–2020 ir 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS 

UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo plane (toliau – Ugdymo planas) 

reglamentuojamas pradinio ugdymo programos, pradinio ugdymo programos ją pritaikius 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir su šiomis programomis susijusių 

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. 
 

 2. Ugdymo plano tikslas – apibrėžti Pradinio ugdymo programos vykdymo 

reikalavimus ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti gimnazijoje, kuriais 

vadovaudamasi gimnazija, atsižvelgdama į bendruomenės poreikius, planuoja ir organizuoja pradinį 

ugdymą, siekia pagerinti mokinių individualios pažangos pasiekimus, sudarydama 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. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms 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 individualios kiekvieno mokinio pažangos. 
 

 4. Gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo planas (toliau – 

Gimnazijos ugdymo planas) parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu, Pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir 



vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

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

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

„Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 1 priedo „Pradinio ugdymo 

bendroji programa“ (toliau – Bendroji programa) nuostatomis dėl ugdymo turinio kūrimo ir 

mokymosi pasiekimų, 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“, Geros mokyklos koncepcija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 

V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų 

švietimą ir gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir gimnazijos strateginiu planu. 
 

 5. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:  

 5.1. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinių žinias, 

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

minučių; 

 5.2. Išlyginamoji klasė – klasė, sudaryta iš mokinių, nutraukusių mokymąsi ar 

nesimokiusių kai kurių bendrojo ugdymo dalykų; 

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

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti;  

 5.4. Gimnazijos ugdymo planas – gimnazijoje vykdomų ugdymo programų 

įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu;  

 5.5. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma; 

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

specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, plėtojant 

gebėjimus ir galias; 

5.7. kitos Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  
 

 

 

 

 

 



II SKYRIUS 

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

6. Gimnazijos ugdymo planą parengė: 

6.1. 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; 

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

6.3. gimnazijos ugdymo plane nustatomos Pradinio ugdymo programos įgyvendinimo 

nuostatos, kurios atspindi pradinio ugdymo organizavimo specifiką gimnazijoje;   
 

6.4. darbo grupė  rėmėsi švietimo stebėsenos duomenimis ir rekomendacijomis: NMPP 

antros klasės diagnostinių ir ketvirtos klasės standartizuotų testų rezultatų analize, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, gimnazijos įsivertinimo ir išorės vertinimo duomenimis.  
 

7. Gimnazijos ugdymo plane, atsižvelgiant į gimnazijos kontekstą, pateikiami 

konkretūs ugdymo turinio įgyvendinimo organizuojant ugdymosi procesą gimnazijoje susitarimai.  
 

  8. Rengiant Gimnazijos ugdymo planą Pradinio ugdymo programai įgyvendinti priimti 

ar atnaujinti (pagal poreikį) sprendimai dėl: 
 

   8.1. ugdymo turinio planavimo ir jo įgyvendinimo, integruojamųjų ir prevencinių 

programų įgyvendinimo; Priedas Nr.1 
 

  8.2. ugdymosi proceso organizavimo (trukmės, organizavimo formų ir kt.); 
 

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

  8.4. priemonių, padėsiančių mokiniams pasiekti aukštesnių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos bei švietimo pagalbos teikimo; Priedas Nr.4 
 

 

  8.5. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo, pažintinės, kultūrinės 

veiklos organizavimo; Priedas Nr.3 
 

  8.6. pamokų, skirtų mokinio ugdymosi poreikiams ir švietimo pagalbai teikti, 

panaudojimo; 
 

  8.7. projektinių darbų rengimo ir vykdymo pabaigus integruotą mėnesio programą; 
 

  8.8. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: pasiekimų patikrinamųjų darbų 

organizavimo būdų (atsiskaitomųjų darbų, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo, 

savarankiškų darbų ir kt.) ir laikotarpių, didžiausio patikrinamųjų darbų skaičiaus per savaitę, 

užduočių, kurios skirtos atlikti namuose, skyrimo; Priedas Nr.5 
 

8.9. kitų mokiniams ir gimnazijai ugdymo turiniui įgyvendinti aktualių klausimų. 

 



III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 

 

9.  Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.  

10. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia: 

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

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

 
 

 

 11. Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, 

pavasario (Velykų) atostogos, kurių bendra trukmė 2019–2020 mokslo metais – 19, o 2020–2021 

mokslo metais – 20 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių ir poilsio dienos. 

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 2020-06-10 – 2020-08-31 2021-06-09 – 2021-08-31 

 

12. 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  2020-01-27 – 2020-06-09 2021-01-25 – 2021-06-09 

 

 13. Gimnazija gali keisti atostogų datas suderinusi su savivaldybės vykdomąja 

institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

 14. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Jų pradžią nustato 

gimnazijos vadovas, suderinęs su gimnazijos taryba ir savivaldybės vykdomąja institucija ar jos 

įgaliotu asmeniu. 

 



 15. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei mokiniai į mokyklą gali 

nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Ugdymo procesas atvykusiems į 

mokyklą mokiniams vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose 

viršijus Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma), reikalavimus, ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir 

organizuojamas kitose erdvėse. 
 

 16. Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai 

ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Sprendimus dėl 

ugdymo proceso koregavimo, įskaičiavimo / neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių derina su 

gimnazijos taryba, savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.  
 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

 17. Pradinio ugdymo programos turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis 

ugdymas, matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, fizinis 

ugdymas. 
 

 18. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį, susitarė dėl: 
 

18.1. ugdymo proceso integravimo:  

18.1.1. numatytas integruoto ugdymo laikotarpis – mėnuo (mėnesio tema). Nurodoma 

dalykų pamokos ir jų laikas; 
 

 18.1.2. numatė integracinius / jungiamuosius ugdymo turinio elementus, kuriais yra 

Bendrojoje programoje numatyti ugdymo(si) pasiekimai, kompetencijos, aktualios temos, 

problemos, iškelti ugdymo tikslai ir kt.;   
 

 18.1.3. integruoja visus Bendrosios programos ugdymo dalykus;  
 

 18.1.4. derina Bendrosios programos ir neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, 

kurdamas integralų pradinio ugdymo turinį; 
 

 18.1.5. planuojant ugdymo laiką, išlaikoma metams klasei ugdymo dalykams skiriamas 

pamokas, nurodytas Ugdymo plano 23 punkte; 
 

 18.1.6. ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso 

laikas 1–4 klasėse numatomas vadovaujantis Higienos norma; 



 18.1.7. ugdymo procesas organizuojamas ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų, (pvz., 

muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.) ir netradicinių dienų metu; 
 

 18.1.8. gimnazija einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį 

pagal pasikeitusius mokinių ugdymosi poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama 

mokslo metams skirtą pamokų / ugdymo valandų skaičių. 
 

 18.2. klasių dalijimo į grupes: 
 

 18.2.1. doriniam ugdymui, jei tos pačios klasės mokinių tėvai (globėjai) mokiniams yra 

parinkę tikybą arba etiką; gimnazijoje nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis 

sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių;   

 18.3. pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai (toliau – pažintinė veikla) per 

mokslo metus skirti 10 dienų ( 5 dienas mokslo metų eigoje ir 5 – mokslo metų paskutinę savaitę.) 

atsižvelgiant į Bendrojoje programoje numatytą turinį, mokinių mokymosi poreikius bei kokiu būdu 

ją organizuos. Pažintinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Ši veikla 

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

centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose ir kt.; Priedas Nr.6 
 

 18.4. Užduočių mokiniams į namus skyrimo. Skiriant užduotis į namus, užtikrinama, 

kad užduotys: 
 

18.4.1. atitiktų mokinio galias; 
 

18.4.2. būtų naudingos tolesniam mokymuisi; 
 

18.4.3. nebūtų užduodamos atostogoms; 
 

18.4.4. nebūtų skirtos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 
 

19. Mokiniams, kurie negali tinkamai įvykdyti užduočių, skirtų atlikti namuose, dėl 

nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, sudaro sąlygas jas atlikti gimnazijoje pailgintos 

dienos grupėje arba mokiniai  nukreipiami į vaikų dienos centrą „Šilas“. 
 

 20. Gimnazija organizuoja mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir remdamasi turimais 

duomenimis, jeigu reikia, koreguoja ugdymo procesą.   
 

21. Gimnazija užtikrina sisteminę švietimo pagalbą (socialinę – pedagoginę, 

specialiojo pedagogo, logopedo, esant reikalui – psichologo), kuri apima: žemų pasiekimų 

prevenciją, intervenciją ir žemų pasiekimų kompensacines priemones. Priedas Nr.4. 
 

 22. Gimnazija, vertindama mokinio pasiekimus ir pažangą, vadovaujasi teisės aktais, 

reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimą.  
 

 23. Minimalus pamokų skaičius pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per 

metus (savaitę): 
 



Dalykai 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Iš viso 

skiriama 

pamokų 

Pradinio 

ugdymo 

programai 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 140 (4) 

Lietuvių kalba  280 (8) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 1015 (29) 

Užsienio kalba (anglų) 
 

70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6) 

Matematika 140 (4) 175 (5) 175 (5) 140 (4) 630 (18 ) 

Pasaulio pažinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Dailė ir technologijos 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Fizinis ugdymas*** 

Šokis 

70 (2) 

35(1) 

70 (2) 

35(1) 

70 (2) 

35(1) 

70 (2) 

35(1) 

280 (8) 

140(4) 

Iš viso privalomų pamokų skaičius 

metams  

770 (22) 

 

840 (24) 

 

840   

(24 ) 

805 

(23) 

3255(93) 

 

Pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti*  
35(1) 35(1) 35(1) 70 (2) 175 (5) 

Lietuvių k. konsultacijos 17,5 

(0,5) 

17,5 

(0,5) 

17,5 

 (0,5) 
35 (1)  

Matematikos konsultacijos 17,5 

(0,5) 

17,5 

(0,5) 

17,5 

 (0,5) 
35 (1)  

Neformalusis švietimas 70(2) 70(2) 70 (2) 70(2) 280 (8) 

Pastaba: 

***Fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą. 

 

 24. 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. 
 

 25. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro: privalomos pamokos visiems klasės 

mokiniams, pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti (konsultacijoms), valandos 

neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti. 
 



26. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti (konsultacijos) skiriamos, 

įvertinus mokinių poreikius, atsižvelgiant į gimnazijos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas 

ugdymo problemas (nedidinant mokiniui privalomų pamokų skaičiaus per mokslo metus).  

27. Neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos, atsižvelgiant į mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius, numatomus ugdymo prioritetus, gimnazijos lėšas. Mokiniai 

renkasi neformaliojo vaikų švietimo programas, padedančias atsiskleisti jų pomėgiams, talentams. Į 

neformaliojo vaikų švietimo veiklą įsitraukiami mokiniai, gyvenantys nepalankiomis socialinėmis, 

ekonominėmis, kultūrinėmis sąlygomis, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, atvykę ar grįžę iš 

užsienio valstybių. 

28. Mokinių skaičių neformaliojo vaikų švietimo grupėje 8 mokiniai. Neformaliojo 

vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių registre. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ UGDYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

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

namie organizuojamas pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje 

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

ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo 

tvarkos aprašas): 
 

 29.1. Bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo 

dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį. Įgyvendinamos visos Bendrosios programos dalykų 

programos, išskyrus fizinio ugdymo programą; 
 

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

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

Bendrąją programą, numato ugdomųjų veiklų tvarkaraštį);  
 

 29.3. mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti gimnazijoje Šios ugdymo 

pamokos įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą; 
 

29.4. mokiniams, kurie mokosi namie (pavienio mokymosi forma), individualioms 

konsultacijoms skiriama 15 procentų Bendrojo ugdymo plano 27 punkte nustatytų pamokų per 

metus;  
 



29.5. namie savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi 

forma) mokomam mokiniui 1–3 klasėse skiriama 315 metinių (9 savaitinės) pamokų Bendrosios 

programos ugdymo dalykams įgyvendinti; 4 klasėse – 385 metinės (11 savaitinių) pamokos.  
 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

IŠVYKSTANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ASMENŲ, BAIGUSIŲ 

UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PRADINIO UGDYMO 

PROGRAMOS DALĮ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

39. Gimnazija, atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

Pradinio ugdymo programos dalį (toliau – tarptautinė pradinio ugdymo programa) ar 

priešmokyklinio ugdymo programos dalį:  
 

39.1. priima 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“, susipažinusi su atvykusiųjų asmenų lūkesčiais ir norais dėl 

mokymosi kartu su bendraamžiais (suaugusiųjų – pagal suaugusiųjų pradinio ugdymo programą); 
 

39.2. tėvų (globėjų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 

sueina šešeri metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu užsienio valstybėje vaikas 

buvo ugdomas gimnazijoje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas ir 

tėvai (globėjai) pateikia tai patvirtinančius įrodymus; 
 

39.3. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdžiusį 

Lietuvoje pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 9 straipsnio 3 punktu; 
 

39.4. informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį;  
 

39.5. kartu su mokinio tėvais (globėjais) ar teisėtais mokinio atstovais numato 

atvykusio mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvą, aptaria švietimo pagalbos poreikį ar 

poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos: 
 

39.5.1. jei gimnazija nustato, kad reikalinga tikslinė pagalba programų skirtumams 

pašalinti, mokiniui sudaromas individualus ugdymo planas, kuriame nurodoma, kokia pagalba 

(atskirų ugdomųjų dalykų, lietuvių kalbos ar socialinių kultūrinių kompetencijų ir kt.) ir kaip bus 

teikiama. Individualiame ugdymo plane gali būti numatytas pamokų skaičiaus perskirstymas tarp 

atskirų dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo planų 27 punkte; 
 



39.5.2. numato mokinio apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę, gimnazijos teikiamos 

pagalbos formas ir būdus; gimnazijos, mokinio ir tėvų įsipareigojimus. Pagalbos teikimas gali būti 

numatomas kelerių metų laikotarpiui; 
 

39.5.3. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais) ar teisėtais mokinio 

atstovais ir teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą; 
 

39.5.4. prireikus, pasitelkia mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam asmeniui 

sklandžiai įsitraukti į gimnazijos bendruomenės gyvenimą, mokiniui  skirdama pamokų iš mokinio 

ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamų pamokų. Intensyviai lietuvių kalbos mokoma(si) iki vienų 

metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau), o pagalbos teikimas numatomas keleriems (2–4) metams. 
 

 

 

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

  45. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 
 

  45.1. Dorinis ugdymas: 
 

  45.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 

tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą;  
 

  45.1.2. gimnazijoje, negalint užtikrinti mokinių ar jų tėvų (globėjų) pageidaujamos 

tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos mokymo, mokiniui siūloma mokytis etiką. 
 

  45.1.3. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal 

tėvų (globėjų) parašytą prašymą.  
 

  45.2. Kalbinis ugdymas: 
 

  45.2.1. lietuvių kalbos dalykas yra Pradinio ugdymo programos sudedamoji dalis;  
 

  45.2.2. lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro patvirtintą lietuvių kalbos pradinio  ugdymo bendrąją programą, skiriant 

gimnazijos ugdymo plano 23 punkte nurodytas pamokas; 

 

  45.2.3. pirmosios užsienio kalbos mokymas: 
 

  45.2.3.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais Pradinio 

ugdymo programos metais.  
 

 45.2.3.2. gimnazija siūlo anglų kalbą (toliau – užsienio kalba). 
 

  45.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  
 

  45.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo 

dalykui skirto ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis 



praktinius gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalį (vieną ketvirtąją) dalykui skiriamo laiko ugdymas 

vyksta tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens 

telkinio ar pan.) aplinkoje, laboratorijose;   
 

  45.3.2. socialiniams gebėjimams ugdyti  dalį (vieną ketvirtąją) pasaulio pažinimo 

dalyko laiko skiriama ugdymo procesą organizuoti socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui 

palankioje aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 
 

  45.4. Fizinis ugdymas: 
 

 45.4.1. sudaromos sąlygos mokiniams lankyti ne mažiau kaip 105 fizinio ugdymo  

pamokas per metus (3 pamokas per savaitę); 
 

  45.4.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo 

veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 
 

 

  45.4.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu 

pagal galimybes organizuojamos judriosios pertraukos ar fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos.  
 

  45.5. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis):  
 

  45.5.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip vieną trečiąją dailės ir 

technologijų dalykui skiriamo laiko, nurodyto Gimnazijos ugdymo plano 23 punkte; 
 

45.5.2. atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir 

gimnazijos galimybes, šokio programa įgyvendinama, skiriant 35 pamokas per metus (1 per savaitę) 

iš fiziniam ugdymui dalykui skiriamo laiko, nurodyto Gimnazijos ugdymo plano 23 punkte;  

46. Mokiniui, lankančiam neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo veiklas, jos neužskaitomos. Privalu lankyti gimnazijos ugdymo plane 

numatytas atitinkamų dalykų pamokas.  
 

  47. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: 
 

  47.1. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama:  
 

47.1.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, integruojamųjų 

programų – Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, 

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų 

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

įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 11 

priedas „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“). Šių programų atskirai planuoti ir 

vykdyti nereikia, jos yra integruotos į Bendrosios programos turinį; 

 



47.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendroji programa; 

 47.1.3. Pradinėse klasėse pasirinkta prevencinė ugdymo programa „Obuolio draugai“ 

integruojama į klasių valandėles; 

 47.1.4. etninės kultūros ugdymas integruojamas į visų mokomųjų dalykų ir 

neformaliojo švietimo programas; 

 47.1.5. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Informacinės 

komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat 

mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų neformaliojo švietimo užsiėmimų 

metu; 

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

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

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  48. Gimnazija, rengdama Gimnazijos ugdymo planą, atsižvelgia į mokinių, kuriems 

reikalinga pagalba dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės tarnybos 

arba švietimo pagalbos tarnybos, gimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, vadovaujasi 

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

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

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.  
 

 49. Gimnazija kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaro 

individualų ugdymo planą, kuriame nurodomos bendrosios programos, pritaikytos ar 

individualizuotos programos, įgyvendinamos pagal Bendrojo ugdymo plano 27 ir 65 punktus, 

švietimo pagalbos teikimas, specialiosios pratybos ir pamokos, kitų specialistų teikiama pagalba.  
 

 50. Švietimo pagalba (psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė ir 

specialioji) teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 „Dėl 

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 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“, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-

950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Specialiosios pagalbos teikimo gimnazijose (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 gimnazijose (išskyrus aukštąsias gimnazijas) tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

51. Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi reikmes, pritaikoma Bendroji programa, 

formuojamas ugdymo turinys (integralus ar pagal dalykus), parenkamos mokymosi organizavimo 

formos (pamoka, projektinė veikla ar pan.), pritaikomos ugdymosi erdvės, parenkamos ugdymui 

skirtos techninės pagalbos priemonės ir specialiosios mokymo priemonės ir pan. 

 52. Organizuodama mokinių, kuriems reikalinga pagalba dėl specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymą, gimnazija atsižvelgia į: 

 52.1. mokinių turimus specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, 

dideli ir labai dideli); 

52.2. mokymo(si) formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;  

52.3. gimnazijos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje.  
 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

53. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengiamas individualus 

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

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

54. Gimnazija, rengdama individualų ugdymo planą: 
 

54.1. pritaiko Bendrąjį ugdymo planą iki 20 procentų koreguodama dalykų 

programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičių, nurodytą Bendrojo ugdymo plano 27 punkte; 
 

54.2. numato specialiąsias pamokas, siūlo kitus dalykus, galinčius ugdyti mokinių 

raštingumą, suteikti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, padėsiančias būti savarankiškesniems, 

ugdytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą. Gimnazijose, kuriose mokoma tautinės 

mažumos kalba, rekomenduojama skirti pamokas lietuvių kalbai mokyti; 



54.3. gali didinti pamokų skaičių (nedidinant mokiniui privalomų pamokų skaičiaus 

per mokslo metus), skirtą meniniam, technologiniam, sveikatos ugdymui; 

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

specialiųjų ugdymosi poreikių; 

54.5. gali mažinti minimalų privalomą pamokų skaičių iki 9 procentų Bendrojo 

ugdymo planų 27 punkte nurodytų pamokų skaičių per metus, didinant neformaliojo vaikų švietimo 

valandų skaičių, besimokantiems pagal Pradinio ugdymo individualizuotą programą; 

54.6. per mokslo metus gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai 

skiriamų pamokų skaičių; 

54.7. gali intensyvinti mokiniui teikiamą specialiąją pedagoginę ar švietimo pagalbą 

nustatytą laikotarpį, skirdama papildomų pamokų kiekvienam mokiniui individualiai ar mokinių 

grupei; 

 54.8. užtikrina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi tęstinumą ir 

nuoseklumą. 

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

specialiosioms, logopedo pratyboms 1–4 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 35 pamokos per metus 

(1 per savaitę). 
 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

UGDYMAS NAMIE 

 

  56. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku 

ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja gimnazija pagal gimnazijos vaiko 

gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų 

rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui, vadovaudamasi 

Bendrojo ugdymo plano 37 punktu: 
 

  56.1. galima skirti 35 ir daugiau pamokų per metus (1 ir daugiau per savaitę) 

specialiosioms pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 
 

 

  56.2. mokiniui, turinčiam vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, pagal 

Pradinio ugdymo individualizuotą programą, skiriant 280 pamokų per metus (8 per savaitę), iš jų ne 

mažiau kaip 35 pamokas per metus (1 per savaitę) galima skirti specialiosioms pamokoms ar 

specialiajai pedagoginei pagalbai teikti. 

 

 



SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos 

2019 m. birželio 17 d.  

posėdžio protokolas Nr. 2 

 

 

SUDERINTA 

Lazdijų rajono savivaldybės  administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIEDAI 

 

Priedas Nr.1 

 
 

Ugdymo turinio planavimas: 
 

1. Rengiant dalyko ilgalaikius (mokslo metams) bei trumpalaikius (temai, skyriui) 

planus; 

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

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

4. Neformaliojo švietimo programos rengiamos mokslo metams; 

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

aptaria dalyko metodinėje grupėje, suderina su direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir pateikia 

direktorei derinti iki rugsėjo 9 dienos. Atsižvelgiant į situaciją, planai koreguojami. 

 

Planų formos: 
 

Ilgalaikis ___________m.  m. ugdymo planas 

 

1. Titulinis lapas. 

2. Trumpa klasės charakteristika 

3. Tikslai ir uždaviniai. 

6. Mokymo ir mokymosi turinys: 

7. Pastabos 

 

Trumpalaikis planas 
 

 

 

  

Data  Skyrius,  tema 

Valandų 

skaičius 

Pasiekimai   

(nuostatos, gebėjimai, 

žinios ir supratimas) 

Pastabos 

(vertinimas, integracija,    

refleksija) 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr.2 
 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

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

saviraiškai, saviugdai bei siekti užsibrėžto tikslo. 

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

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

nustatyti spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parenkant metodus. Informuoti mokinius 

ir jų tėvus (globėjus) apie ugdymosi rezultatus. 

 

VERTINIMO NUOSTATOS 

 

  3. Vertinimas grindžiamas – amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, 

individualiais mokinio poreikiais. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese. 

Vertinimas – pagalba mokiniui, nes mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo 

mokymosi pasiekimus, jis mokosi įsivertinti. Vertinimas pozityvus ir konstruktyvus – vertinama 

tai, ką mokinys jau išmoko, padedama ištaisyti spragas. Vengiama lyginti mokinių pasiekimus 

tarpusavyje. 

 

VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

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

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

tariamasi sumokiniais, prireikus – su psichologu, specialiuoju pedagogu, logopedu, tėvais. 

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

vertins. Vertinimas planuojamas metams (kaip ir teminiai planai). 

 

FIKSAVIMAS 

 

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

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

6. Vertinant remiamasi Bendrosiose programose išvardintais požymiais. 



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

mokymosi tikslais, atsižvelgiant į mokinio patirtį ir gebėjimus. 

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

patys pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijai, atitinkantys tos programos reikalavimus. 

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

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

10. Formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant 

mokiniui informaciją apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes: 

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

Vertinimo informacija raštu pateikiama mokinių darbuose, elektroniniame dienyne; 

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

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

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

elektroninį dienyną; 

11. Diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant 

diagnozuoti esamą situaciją: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes: 

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

įvairūs diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai 

darbai, testai. Per dieną neturėtų būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas; 

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

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

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

11.3. mokytojų metodinės grupės susitarimu mokykloje naudojami informacijos 

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

12. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo etapo ir pradinio ugdymo 

programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per 

mokykloje nustatytą ugdomąjį laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje 

aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir įrašomi elektroniniame dienyne: 

12.1.  mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse 

įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, 

aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“; 



12.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyse, nurodoma 

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

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

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

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

12.4. baigus pradinio ugdymo programą rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 

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

 

PRADINIO UGDYMO  PROGRAMOS BAIGIMO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS 

VERTINIMO APRAŠAS 

 

Mokinio (-ės)  .......................................................................................... 

(vardas, pavardė) 

Bendrosios 
kompetencijos 

 

Kriterijai/Pasiekimai 

Vertinimas (lygiai) 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Komunikavimo 

kompetencija 

Nusiteikęs suprasti ir būti 

suprastas, nori bendrauti. 

   

Suvokia ir supranta pranešimus, 

įžvelgia prasmę. 

   

Tikslingai kuria ir perduoda 

pranešimus. 

   

Įvertina bendravimo sėkmę; 

aiškinasi, ką reikėtų tobulinti. 

   

Mokėjimo 

mokytis 

kompetencija 

Noriai mokosi,  jaučia 

atsakomybę už mokymosi 

rezultatus. 

   

Planuoja mokymosi veiklą, 

mokosi kryptingai, savarankiškai. 

   

Geba mokytis drauge su kitais    ( 

poroje, grupėje). 

   

Apmąsto mokymosi rezultatus, 

įsivertina daromą pažangą.  

   

Pažinimo 

kompetencija 

Domisi naujais dalykais, aplinka, 

nori ją pažinti, stebėti, tyrinėti. 

   

Numato pažinimo kelius ir būdus.    

Ieško, randa ir priima (supranta) 

pažintinę  informaciją 

   

Apibendrina informaciją, daro 

išvadas 

   

Socialumo 

kompetencija 

Nori būti 

bendruomenės/bendrijos/grupės 

nariu, dalyvauti bendroje veikloje 

   

Numato, kuo gali prisidėti prie 

bendruomenės gyvenimo. 

   

Bendradarbiauja su kitais 

siekdamas visiems svarbaus tikslo 

   

Atsako už savo veiksmus, žodžius;    



jaučia atsakomybę už viską, kas 

vyksta greta. 

Iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo 

kompetencija 

Nori kurti, improvizuoti.    

Įžvelgia naujas idėjas, numato 

kaip įgyvendinti kūrybinę idėją. 

   

Savarankiškai pasirenka 

priemones, medžiagas, būdus 

idėjai įgyvendinti. 

   

Apmąsto ir vertina savo ir draugų 

kūrybos rezultatus. 

   

Asmeninė 

kompetencija 

Siekia pažinti save.     

Siekia tobulėti, remdamasis 

stipriosiomis savybėmis,. 

   

Kryptingai siekia išsikeltų tikslų.    

Elgiasi atsakingai, saugodamas 

save ir kitus. Atsispiria neigiamai 

įtakai. 

 

   

Dalykinės 

kompetencijos 

 

Kriterijai/Pasiekimai 

Vertinimas  

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

 

L
ie

tu
v
ių

  

k
a
lb

a
 

Siekia būti tolerantiškas, neįžeisti 

pašnekovo išsakydamas savo 

mintis ir jausmus. 

   

Geba pasakoti nuosekliai, 

suprantamai. 

   

Išreiškia savo nuomonę apie 

vaikams skirtas radijo ir 

televizijos laidas.   

   

Savarankiškai randa reikiamą 

informaciją žodynuose, 

enciklopedijose, internete ir kt., ja 

naudojasi.  

   

Skaito grožinius ir negrožinius 

tekstus, atsako į tekstų suvokimo 

klausimus. 

   

Įvertina savo mokėjimą skaityti, 

žino, kaip tobulinti skaitymo 

gebėjimus. 

   

Laikosi bibliotekos taisyklių, 

pasirenka jį  dominančias knygas. 

   

Kuria tekstą atsižvelgdamas į 

intenciją, adresatą, situaciją. 

   

Kuria šias rašinių rūšis: 

pasakojimą, pasaką, laišką, 

žinutę, skelbimą, aprašymą. 

   

Vertina savo ir kitų sukurtus 

tekstus pagal sutartus kriterijus.  

   

Rašo be rašybos ir skyrybos 

klaidų (programoje numatyti 

atvejai). 

   



Atranda ir įvardija  žodžio, 

sakinio, kalbos dalis (programoje 

numatyti atvejai). 

   

Taisyklingai vartoja 

veiksmažodžius, daiktavardžius, 

būdvardžius, būdo prieveiksmius. 

   

  
 

 

U
žs

ie
n

io
 k

a
lb

a
 

Supranta žinomus žodžius ir 

frazes apie save ir artimiausią 

aplinką, trumpus paaiškinimus, 

prašymus, nurodymus, dialogus. 

   

Kalba vartodamas žinomus 

žodžius ir frazes apie save ir 

artimiausią aplinką. Dalyvauja 

trumpame elementariame 

pokalbyje. 

   

Supranta trumpus ir ilgesnius, bet 

regimąja informacija paremtus 

tekstus, kuriuose gali būti 

nežinomų žodžių. 

   

Rašo labai trumpus tekstus 

(raštelius, sveikinimus, 

elektroninius laiškus), 

susidedančius iš žinomų žodžių ir 

frazių.  

   

  
  

 

M
a
te

m
a

ti
k

a
 

Atlieka aritmetinius veiksmus su 

natūraliaisiais skaičiais. 

   

Sprendžia paprastus uždavinius, 

kuriuose reikia atlikti veiksmus su 

matiniais skaičiais. 

   

Moka pa(si)naudoti 

pateiktais/surinktais statistiniais 

duomenimis.  

   

Vartoja tinkamus matematikos 

terminus bei simbolius. Atpažįsta 

ir įvardija plokštumos ir erdvės 

geometrines figūras bei jų 

elementus. 

   

Paaiškina uždavinių sprendimus, 

remiasi modeliais, piešiniais, 

diagramomis.  

   

Pasirenka tinkamus veiksmus ir 

skaičiavimo būdą  paprastiems 

uždaviniams spręsti.  

   

  
 

 

P
a
sa

u
li

o
 

p
a
ži

n
im

a
s 

Pastebi ir analizuoja, kas vyksta 

artimiausioje aplinkoje 

(socialinėje, gamtinėje). 

   

Palygina žmonių veiklą ir 

gyvenimo būdą seniau ir dabar. 

   

Susieja skirtingą žmonių 

gyvenimo būdą su klimatu, gamtos 

   



ištekliais, technologijomis. 

Paaiškina, kaip augalai ir gyvūnai 

yra prisitaikę prie aplinkos 

sąlygų. 

   

Susiplanuoja ir atlieka 

nesudėtingus bandymus, tyrimus. 

   

Tyrinėja ir apibūdina pagrindines 

šviesos, šilumos, garso, įvairių 

medžiagų savybes. 

   

Laikosi sveikos gyvensenos 

reikalavimų;  saugiai elgiasi, 

ištikus nelaimei gali padėti 

kitiems. 

   

   

D
a
il

ė 
ir

  

te
ch

n
o
lo

g
ij

o
s 

Įžvelgia grožį gamtoje ir dailės 

kūriniuose.  

   

Tikslingai naudoja linijas, 

spalvas, formas, siekdamas 

išgauti savitą kuriamo darbo 

nuotaiką. 

   

Tinkamai naudoja elementarias 

dailės sąvokas. 

   

Siūlo idėjas įvairių gaminių 

kūrimui. 

   

Kurdamas tam tikrus gaminius, 

geba rasti reikiamą informaciją ir 

ja naudotis. 

   

Analizuoja medžiagų savybes ir jų 

panaudojimą kuriant įvairius 

gaminius. 

   

Paaiškina, kuo vertingas sukurtas 

gaminys. 

 

   

 

M
u

zi
k

a
 

 

Pagal galimybes intonuodamas 

dainuoja nesudėtingas vienbalses 

dainas. 

   

Užrašo elementarų ritminį 

diktantą. 

   

Vertina muzikinius kūrinius, 

apibūdina jų nuotaiką. 

   

Atpažįsta ir apibūdina įvairių 

kraštų, skirtingų žanrų muziką. 

   

  

K
ū

n
o
 k

u
lt

ū
ra

  

 

Atlikdamas fizinius pratimus 

išlaiko taisyklingą kūno 

laikyseną,taisyklingai kvėpuoja,. 

   

Koordinuotai atlieka 

pusiausvyros, šuolio, sukimosi ir 

kt. judesius ir jų kombinacijas. 

   

Laikydamasis taisyklių žaidžia 

judriuosius žaidimus su 

pasirinktais sporto įrankiais  

   



Saugiai juda įvairiose situacijose, 

įveikia pasitaikančias kliūtis. 

   
  
  

 

Š
o
k

is
 

Pavieniui, poroje ir grupėje šoka:    

- kontroliuodamas judesius,    

- paisydamas šokio ritmo ir 

tempo, 

   

- išreikšdamas šokio 

nuotaiką.  

   

  
 

 

E
ti

k
a
 

 Vertinimas (komentarai)  

Siekia būti dvasiškai ir fiziškai 

stiprus, atsparus žalingiems 

įpročiams. 

 

Tinkamai elgiasi sudėtingose 

situacijose, geba spręsti 

konfliktus. 

 

Draugiškai elgiasi su kitais 

žmonėmis, yra tolerantiškas. 

 

Prisiima atsakomybę už savo 

veiksmus, žodžius. 

 

Tikyba Siekia pastebėti ir vertinti kitų 

gerąsias savybes, džiaugtis jų 

sėkme. 

 

Moka atpažinti didžiųjų pasaulio 

religijų ženklus ir simbolius. 

 

Geba paaiškinti šeimos, tautos 

vertybes ir atrasti būdus, kaip jas 

puoselėti. 

 

Siekia būti dvasiškai stiprus, 

atsparus žalingiems įpročiams. 

 

Moka pagrindines katalikų 

maldas, geba sukurti savo maldą. 

 

 

Mokytojo  komentaras: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

  

 

Mokytojas ............................................................................................... 

                                  (parašas, vardas, pavardė) 

 

 

   Vertinimas baigus pusmečio ir mokslo metų programą: 

12.5. klasės auklėtojas pusmečio (metų) pabaigoje užpildo ir direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui pateikia nustatytos formos klasės mokinių pažangos ir pasiekimų ataskaitą; 



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

pasiekimų informacija apie pažangą; 

12.7. direktoriaus pavaduotojas ugdymui rengia mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos ataskaitas, kurias pristato ir aptaria Mokytojų tarybos posėdyje. 

 

MOKINIŲ IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMAS 

 

13.  Apie pasiekimų vertinimą ir informavimo tvarką mokiniai ir jų tėvai 

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

administracijos susirinkime. Mokytojas informuoja apie pasiektą pažangą (žodžiu ar raštu). 

14. Pagrindinis tėvų informavimo dokumentas yra elektroninis dienynas bei iš jo 

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

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

atskaitos yra susegamos į aplanką. 

15. Gimnazijoje kiekvieno mėnesio paskutinis penktadienis - „atvirų durų" diena 

tėvams. 

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

visuotinis tėvų susirinkimas (jame dalyvauja ir mokytojai), klasėse – ne mažiau kaip 2 kartus per 

metus. 

17. Klasių auklėtojai, mokytojai, specialistai, mokyklos administracija tėvus gali 

informuoti:  

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

informacija iš tėvų); 

18.2. elektroniniu paštu (pagal galimybes); 

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

parašu); 

18.4. jei anksčiau išvardintais būdais tėvų informuoti nepavyksta, apsilankoma 

mokinio namuose. 

VERTINIMO DALYVIAI 

 

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

vadovaujasi visi gimnazijos pradinių klasių mokytojai, mokiniai, jų tėvai. Su mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarka supažindinami visi mokiniai ir jų tėvai. 

 

 



Baigiantis pusmečiui ir mokslo metams naudojamas vertinimas lygiais: 
 

1-4 klasei 

 

 

Lygiai 

 

Dalykas 

 

 

Aukštesnysis 

lygis 

 

Pagrindinis 

lygis 

 

Patenkinimas 

lygis 

 

Nepatenkinamas 

lygis 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 3 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. Bendrosios nuostatos 

  Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos 

programoms: meniniams, kalbiniams, sportiniams, moksliniams, techniniams, socialiniams 

gebėjimams ugdyti būreliuose, klubuose. 

II. Neformaliojo švietimo planavimas ir derinimas 

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

kitiems mokslo metams apie būrelių veiklą. 

2. Metodinėje taryboje  svarstomos  neformaliojo  švietimo  pasirinkimo  galimybės. 

3.  Neformaliojo  švietimo būrelių vadovai rengia programas. Gimnazijos tarybai  

pritarus, neformaliojo švietimo  valandos  direktoriaus  įsakymu skiriamos atsižvelgiant į klasių 

komplektų skaičių, neformaliojo švietimo organizavimo tradicijas ir tikslingumą, turimas mokinio 

krepšelio. 

4. Ruošiamas neformaliojo švietimo veiklos projektas. 

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

veiklai. 

6. Neformaliojo švietimo būrelių vadovai dalyvauja direkcijos ir mokinių 

susirinkimuose ir   per   pirmąją   rugsėjo   mėnesio   savaitę   sukomplektuoja neformaliojo   

švietimo   grupes. 

7. Neformaliojo   švietimo   veikla   mokiniams   neprivaloma, laisvai pasirenkama. 

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

9. Neformaliojo  švietimo  valandos  nėra  skiriamos  pasirenkamiems  dalykams,  

pagilintam dalykų mokymui. 

10. Neformaliojo švietimo veiklai sudaromas atskiras tvarkaraštis. 

 

III. Neformaliojo švietimo būrelių atsiskaitymas bei veiklos fiksavimas 

 

11.  Neformaliojo švietimo būrelių veiklos atsiskaitymas vyksta įvairių švenčių, 

renginių, minėjimų, konkursų, olimpiadų bei netradicinio ugdymo dienų metu. 

12. Neformaliojo švietimo būrelių veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. 

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

pat pravesti mokiniams saugaus elgesio instruktažus. 



1-4 klasėms neformaliojo švietimo valandos skiriamos 

 

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

Tyrinėju ir mokausi 2    

(gamtamokslinė  ir sveikos gyvensenos)     

Keramika     

( etnokultūrinė-kraštotyrinė)  2   

     

Tyrinėk. Pažink. Atrask    1 

(gamtamokslinė  ir sveikos gyvensenos)     

     

Išmanieji robotukai (IT)   1  

Augu  stiprus  ir  sveikas  ( sportinė  ir     

sveikos gyvensenos veikla)   1  

     

Muzikos būrelis (meninė)    1 

     

Iš viso:     
 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 4 
 

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO SEIRIJŲ 

A. ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

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

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

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

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

leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą. 

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

mokykloms, Pagalbos teikėjams ir gavėjams. 

4. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

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

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

aprašu. 

 

II. PAGALBOS TEIKIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI, 

FORMOS IR RŪŠYS 

 

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

veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi gimnazijoje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko 

socializacijai ir pilietinei brandai. 

6. Pagalbos teikimo uždaviniai: 

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

6.2. Sugrąžinti į gimnaziją jos nelankančius mokinius; 

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

mokyklą pagal jų protines ir fizines galias; 

6.4. Padėti mokiniui adaptuotis gimnazijoje; 

6.5. Teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas.  

7. Pagalbos teikimo principai: 

7.1. Lygios galimybės – kiekvienam mokiniui laiduojamas Pagalbos prieinamumas; 



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

reikia; 

7.3. Kompleksiškumas  –  Pagalba  teikiama  visiems  pagal  poreikį  kartu  su  

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

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

7.4.  Veiksmingumas  –  remiamasi  profesionalia  vadyba,  tinkamai  ir  laiku  

priimtais sprendimais; 

7.5. Individualumas – Pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio ar 

konkrečios gimnazijos problemas. 

  8. Pagalbos teikimo formos: 

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

mokinio problemų sprendimas; 

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

tarpusavio santykių reguliavimas; palaikymo ar savipagalbos grupių organizavimas; 

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

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

bendradarbiavimo stiprinimas; 

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

savivaldos aktyvinimas, darbas su mokytojais, mokyklos administracija; 

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

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

pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimą; 

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

psichologine tarnyba, policija, savivaldybės ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, 

pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.) siekiant 

užtikrinti Pagalbos veiksmingumą ar kuriant socialinių pedagoginių problemų prevencijos sistemą. 

9. Pagalbos teikimo rūšys: 

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

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

erdvėje, padedant mokytis ir naujai elgtis; 

9.2. Tyrimų organizavimas – aplinkos poveikio mokinio ar mokinių ugdymosi 

sunkumams analizė; 



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

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

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

9.4. Elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas; 

9.5. Nusikalstamumo,  gimnazijos  nelankymo,  narkotinių  ir  psichotropinių  

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

9.6. Išteklių telkimas socialinių partnerių bendruomenėje paieškai; Pagalbos tinklo 

vaikui ir jo šeimai kūrimas; projektų inicijavimas, kūrimas bei įgyvendinimas; gimnazijos 

savivaldos aktyvinimas; tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas; 

9.7. Pagalbos komandos telkimas gimnazijoje, siekiant veiksmingai spręsti problemas 

vaiko labui. 

 

III. PAGALBOS GAVĖJAI, TEIKĖJAI IR ORGANIZAVIMAS 

 

10. Pagalbos gavėjai yra gimnazijos mokiniai. 

11. Pagalbos teikėjai yra gimnazija. 

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

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

vaiko teisių apsaugos tarnyba, socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros, 

teisėtvarkos ir kitomis institucijomis, vietos bendruomene. 

14. Socialinę pedagoginę pagalbą gimnazijoje vykdo socialinis pedagogas, klasės 

auklėtojas, mokytojas, administracija ir kiti darbuotojai: 

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

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

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

neužtenka klasės auklėtojo ar mokytojo kompetencijos; 

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

14.3. Gimnazijos vadovas kiekvienais metais iki mokslo metų pradžios tvirtina 

Pagalbos komandos sudėtį, Pagalbos teikimo gimnazijoje planą; 

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

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

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

plano įgyvendinimą gimnazijoje. 



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

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

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

jos ribų. 

 

IV. PAGALBOS FINANSAVIMAS 

 

16. Pagalba finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų 

lėšų bei kitų šaltinių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr.5 

 
 

Mokinių mokymosi krūvio ir namų darbų reguliavimo priemonės 
 

Mokinių krūvis ir namų darbai skiriami vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 

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

lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.“ 

 

Namų darbai neskiriami: 
 

1. Pirmoje klasėje pirmąjį pusmetį; 

2. Išleidžiant atostogų ir savaitgaliams. 

 

Namų darbų skyrimo laikas pagal klases: 

 

Klasės I II III-IV 

Laikas,   skirtas   namų   
užduotims atlikti,  
valandomis per savaitę 

0 val. I pusmetį  
( 0,5 val. antrą 

pusmetį) 2,5 val. 5 val. 
Per dieną 
 6 min 30 min 1 val. 

 

Tikrinamieji darbai skiriami: 

 darbingiausiomis dienomis – antrą ir trečią pamokas antradieniais, trečiadieniais ir 

ketvirtadieniais; 

 pakartoti pamokose išeitą medžiagą; 

 tobulinti mokėjimus ir įgūdžius. 

 

Tikrinamieji darbai neskiriami prieš šventes ir atostogas. 

 

Skiriant namų darbus laikomasi šių principų: 

 

 namų darbų užduotys turi būti konkrečios;  

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

tobulins; 

 namų darbų užduotys  savo turiniu turi sietis su išeita per pamoką medžiaga; 

 neskiriamos netipinės užduotys; 

 užduotims atlikti skirtas laikas neturėtų viršyti nurodyto laiko; 

 užduotys diferencijuojamos. 

 

 



Tėvai turėtų: 

 

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

patogūs baldai, dienotvarkė); 

 domėtis kaip vaikui sekasi, kokie sunkumai iškyla ruošiant pamokas; 

 paaiškinti, tačiau neturėtų atlikti užduočių už vaiką; 

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

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

palaipsniui didėja, o pabaigoje mažėja. 

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

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

mokslo metų paskutinį mėnesį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr.6 

 

NETRADICINIO UGDYMO DIENOS 

 

Eil. 

Nr. Darbo turinys Klasė 

 

Data 

 

Atsakingi 

  1 

„Mokausi kartu su tėveliais“.  

 1 – 4 

2019-10-26 Klasių auklėtojos 

2 Popietė  „Kalėdų belaukiant“ 

 1 – 4 

2019-12-21 L. Maziukienė 

3 Šeimos turizmo ir sporto diena 

 

1 – 4 2020-05-10 Klasių auklėtojos 

4 Mokslo metų užbaigimo šventė. 

Mokslo metų sėkmės 

pamatavimo diena. 

1 – 4 2020-06-10 Klasių auklėtojos 

5 - 6 Lietuvos Valstybės šventės 1 - 4 Pagal švenčių 

datas 

Klasių auklėtojos 

7 - 8 Muziejų ir įžymių vietų 

lankymas. Mokomosios - 

pažintinės ekskursijos.  

 1 – 4 Po 1 per 

pusmetį 

Klasių auklėtojos 

9 - 10 Edukaciniai užsiėmimai  1 - 4 Ne mažiau 

kaip 2 dienas 

Klasių auklėtojos ir 

dalykų mokytojos 

 
 

SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos 

2019 m. birželio 17 d.  

posėdžio protokolas Nr. 2 

 

 

SUDERINTA 

Lazdijų rajono savivaldybės  administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 

 
 


