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KAUNO MILIKONIŲ PROGIMNAZIJOS  2018 -2019 MOKSLO METŲ UGDYMO 

PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Milikonių progimnazijos 2018-2019 mokslo metų ugdymo planas (toliau – Ugdymo 

planas) reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių 

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą.  

2. Progimnazijos ugdymo plano tikslas: 

2.1.  apibrėžti bendruosius ugdymo programų vykdymo reikalavimus, suformuoti 2018-2019 

m.m. ugdymo turinį ir reglamentuoti ugdymo proceso organizavimą, kad kiekvienas mokinys 

pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą 

būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  

3. Ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. suformuoti konkretų progimnazijos ugdymo turinį, atliepiantį mokinių mokymosi 

poreikius, progimnazijos bendruomenės poreikius, žmogiškuosius ir finansinius išteklius; 

3.2. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti 

ir mokinių mokymosi poreikiams tenkinti; 

3.3. numatyti gaires ugdymo procesui progimnazijoje įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti pagal 

progimnazijos ir mokinių mokymosi pasiekimus, poreikius ir progimnazijos galimybes; 

3.4. aprašyti pagrindinius ugdymo pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus 

(individualizuojant ir diferencijuojant, integruojant ir kt.); 

3.5. nustatyti reikalavimus ugdymo procesui progimnazijoje organizuoti.  

4. Ugdymo plane  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. Mokyklos ugdymo planas – progimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

4.5. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 

4.6. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

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

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) ir kituose švietimą                  

reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Ugdymo organizavimas 1-4, 5-8 klasėse: 



 
 

5.1. 2018-2019 mokslo metai:  

       5.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.  

       5.1.2. Ugdymo proceso trukmė: 1-4 klasėse – 175 ugdymo dienos; 5–8 klasėse – 185 ugdymo 

dienos.   

      5.1.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 
 

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

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

Žiemos atostogos 2018 m. vasario 18 d. – vasario 22 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d. 

 

5.1.4. Ugdymo proceso pabaiga: 

          1- 4 klasių mokiniams -  2018-06-07; 

          5-8 klasių mokiniams – 2018-06-21. 

5.1.4. Ugdymo proceso trukmė savaitėmis: 

          1-4 klasėse – 35 savaitės (175 ugdymo dienų); 

          5-8 klasėse – 37 savaitės (185 ugdymo dienos). 

6. Milikonių progimnazija dirba penkias dienas per savaitę. 

          7. Progimnazija, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, ugdymo procesą 

skirsto pusmečiais: 

          I-as pusmetis: 1-8 klasėse – 2018-09-01 – 2019-01-31; 

          II-as pusmetis:  

          1-4 klasėse – 2019-02-01 – 2019-06-07; 

          5-8 klasėse – 2019-02-01 – 2019-06-21. 

8. Sprendimai dėl 2018-2019 mokslo metais 15 ugdymo dienų: 

8.1. Mokykla priėmė sprendimą dėl 10 ugdymo proceso dienų: 

8.1.1 1-4 klasėse 5 ugdymo dienos skiriamos pamokinei veiklai pagal pamokų tvarkaraštį ir 5 

ugdymo proceso dienos skiriamos patyriminio  ugdymo pamokoms. Šios pamokos vyks mokykloje. 

Preliminarus šių pamokų tvarkaraštis pateiktas priede Nr.9. 

8.1.2. 5-8 klasėse: 5 ugdymo proceso dienos skirta tiriamojo pobūdžio pamokoms. Jose  bus 

nagrinėjamos konkrečios temos, nesusiję su mokomuoju dalyku, bet pateikiamos iš dėstomo dalyko  

pozicijos.  Preliminarus šių pamokų tvarkaraštis pateiktas priede Nr.9. 

8.1.3. tiriamųjų pamokų planai aptariami ir suderinami su klasių grupėse dirbančiais 

mokytojais. Sudaromas teminis savaitės tvarkaraštis. 

8.2 savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija priėmė sprendimą 5 ugdymo proceso 

dienas skirti pamokoms, šių dienų pamokos vyks mokslo metų eigoje pagal pamokų tvarkaraštį.  

8.3. 10 ugdymo proceso dienų temos įtraukiamos į pradinių klasių ir dalyko mokytojų 

ilgalaikius planus. 

9. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 

9.1.  Pamokų laikas: 

  I pamoka    8.00 – 8.45 val., 

II pamoka     8.55 – 9.40 val. 

III pamoka    9.50 – 10.35 val. 

IV pamoka   10.55 – 11.40 val. 

V pamoka    12.00 – 12.45 val. 

VI pamoka   12.55 – 13.40 val. 

VII pamoka  13.50 – 14.35 val.  

    10. Progimnazijos vadovas iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar 

paskelbus ekstremaliąją situaciją, priims sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji 

situacija – tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar 

socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių 

žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo 

nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius, o jeigu 

ekstremalioji situacija išplinta į daugiau negu tris savivaldybes, valstybės lygio ekstremaliąją 

situaciją skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Progimnazijos vadovas apie priimtus sprendimus 



 
 

dėl ugdymo proceso koregavimo informuos Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo 

skyrių. 

11. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į progimnaziją gali nevykti 1-5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Ugdymo 

procesas, atvykusiems į progimnaziją mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į 

progimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama progimnazijos elektoriniame dienyne. 

Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS 

 

12. Progimnazijos ugdymo turinys suformuotas remiantis: 

       12.1. pradinio ir pagrindinio 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, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos 

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

mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442,  2017-2018 ir 2018 -2019 mokslo metų 

pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446, 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“ ir kt.; 

    12.2. progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo ugdymo procese informacija,  švietimo stebėsenos rezultatais; 

12.3. nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų TIMSS ir PISA ir NMPP  

rezultatais ir rekomendacijomis;   

12.4. progimnazijos strateginiu ir mokyklos metiniu veiklos planu; 

12.5. bendruomenės narių išsakytais lūkesčiais ir įžvalgomis, įvertinus ir aptarus metinius 

mokinių pasiekimus ir NMPP rezultatus, ir atsižvelgiant į progimnazijai skirtas mokymo lėšas. 

13. Progimnazijos ugdymo planą rengė vadovo įsakymu 2018-05-22, Nr. V-99 sudaryta darbo 

grupė. Progimnazijos ugdymo planas parengtas, vadovaujantis demokratiškumo, subsidiarumo, 

prieinamumo, bendradarbiavimo principais. 

14. Progimnazijos ugdymo planas, atsižvelgus į Mokytojų tarybos siūlymus, sudarytas 

vieniems mokslo metams, dalyko pamokų skaičius paskirstytas taip, kad nebūtų pažeistas Bendruose 

ugdymo planuose nurodytas dvejų metų dalyko pamokų skaičius, atsižvelgiant į programų dalyko 

turinį bei mokinių mokymosi krūvį (mokytojų tarybos 2018-06-14, protokolas Nr. MT2-4). 

       15.  Rengiant 2017-2018 mokslo metų ugdymo planą Mokytojų taryboje susitarta (2018-06-

14, Nr. MT2-4) :  

           15.1. dėl ugdymo turinio inovacijų: 

           15.1.1. dėl dalyvavimo projekte ,,Šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos naudojimas gerinant 

matematikos pasiekimus“;  

              15.1.2. dėl dalyvavimo projekte  ,,Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių inovacijų kūrimui projekte 

„Videogames for Teachers“  (liet. Vaizdo žaidimai, skirti mokymui); 

              15.1.3. dėl prisijungimo prie integralaus gamtamokslinio ugdymo programą išbandančių mokyklų 

2018-2019 m.m. su 5c klase;             
   15.2.  dėl bendrų lietuvių kalbos reikalavimų per visų dalykų pamokas: 



 
 

            15.2.1. bendrieji kalbos reikalavimai išdėstyti lietuvių kalbos mokytojų parengtame ir 

direktoriaus įsakymu 2017-07-07, Nr.V-164 patvirtintame apraše ,,Bendrieji kalbos ugdymo 

reikalavimai mokykloje“( priedas Nr.8).      

       15.3. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimas išdėstytas šeštame skirsnyje; 

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

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

pasiekimams gerinti išdėstyta  septintame skirsnyje; 

    15.5. dėl socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo 

programą išdėstyta ketvirto skirsnio 24.2 punkte; 

   15.6. maksimalus dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičius konkrečioje klasėje: 1-ose  – 

23 pamokos;  2-ose –  24; 3-iose –  25;  4-ose –  24; 5-ose – 26,5; 6-ose – 29; 7-ose – 30; 8-ose – 

30,5. 

    15.7. dėl ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir 

reflektuojant ugdymo procesą: 

     15.7.1. ugdymo turinys planuojamas mokslo metams pagal dalykų metodinėse grupėse 

priimtą ilgalaikio plano struktūrą; 

      15.7.2. dalykų ilgalaikius planus parengia mokytojai, orientuodamiesi į Bendrosiose 

programose numatytus mokinių pasiekimus, ugdymo proceso trukmę, dalykų programai skiriamų 

valandų skaičių ir iki rugsėjo 1 dienos suderinami su kuruojančiu pavaduotoju ugdymui; 

      15.7.3. neformaliojo švietimo programos rengiamos iki gegužės 15, aptariamos progimnazijos 

tarybos posėdyje ir iki rugsėjo 1 dienos tvirtinamos  progimnazijos direktoriaus; 

15.7.4. klasių vadovų veiklos programos rengiamos pusei metų, pagal progimnazijos  

parengtas formas ir tvirtinamos direktoriaus iki rugsėjo 1 dienos; 

15.7.5. individualūs planai specialiųjų poreikių mokiniams, išskyrus 5 klasių ir naujai 

atvykusius mokinius, rengiami ir aptariami VGK posėdyje iki rugsėjo 10 dienos; 

15.7.6. 5-tų klasių ir naujai atvykusių  specialiųjų poreikių mokinių individualūs planai 

parengiami ir aptariami VGK posėdyje iki rugsėjo 20 dienos; 

15.7.8. ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsenos vykdymui bus sudarytas 2017-2018 m.m. 

stebėsenos planas; 

15.8. dėl ugdymo turinio integravimo nuostatų išdėstyta devintame skirsnyje; 

15.9. dėl nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės 

programos pasirinkimo išdėstyta trečio skirsnio 18.1. punkte; 

15.10. dėl pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo: 

15.10.1. 1-4 klasėse pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos 

organizavimui skiriamos 9 ugdymo proceso  valandas rugsėjo- gegužės mėnesiais; 

15.10.2. 5-8 klasėse pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos 

organizavimui skiriama 18 ugdymo proceso valandų; 

15.10.3. veikla organizuojama  pagal iš anksto sudarytą planą,  suderinus su klasių vadovais ir 

dalykų mokytojais (pradinių klasių metodinės grupės 2018-06-08 protokolas Nr.6, 5-8 klasių vadovų 

metodinės grupės 2018-06-07 protokolas Nr.4. Mokinių pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, 

projektinės veiklos organizavimo planas pateikiamas (priedas Nr. 3 ); 

15.10.4. klasių vadovai supažindina su veiklos planu mokinius. Ši veikla  mokiniams 

privaloma kaip ugdymo proceso dalis. 

15.11. dėl mokymo(-si) virtualiose aplinkose prieinamumo, mokymosi išteklių išnaudojimo. 

3-8 klasių dalis gamtos, matematikos, lietuvių kalbos pamokų vyks progimnazijos planšetinių 

kompiuterių klasėse (yra dvi) pagal iš anksto suderintą tvarkaraštį, panaudojant esamus mokymosi 

išteklius mokytojai gali naudotis:  informacinių technologijų kabinetuose, bibliotekoje esančiomis 

virtualių aplinkų prieigomis (kompiuteriais, vaizdo projektoriais), 9 kabinetais su interaktyviomis 

lentomis, 33 kabinetais su multimedia projektoriais. 5-os klasės matematikos pamokoms naudojama  

EMA aplinka (elektroninis vadovėlis, pratybos, vaizdinė medžiaga);  

15.12. dėl mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, 

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

aplinkos kūrimą. 2018-2019 pradinių klasių ir 5-8 klasių gamtos ir technologijų mokytojai turės 

galimybę pamokas pravesti gamtos ir technologinių mokslų laboratorijoje (gauta pagal projektą 

,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis. Projekto kodas Nr. 09.1.3-

CPVA-704-02-0001). Socialinių disciplinų mokytojai planuoja rinktis labiausiai edukacine prasme 



 
 

pasiteisinusias mokymosi aplinkas. Lietuvių kalbos mokytojai – Maironio lietuvių literatūros 

muziejų, S. Nėries muziejų, Vaižganto memorialinį muziejų, respublikos teatrų spektaklius, rodomus 

Kauno mieste (lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės 2017-06-09 protokolas Nr.3), 

istorijos mokytojai – Kauno fortus, Vytauto Didžiojo Karo muziejų, Kauno miesto muziejaus 

tremties ir rezistencijos filialą, Lietuvos aviacijos muziejų,  LR Seimą, biologijos ir geografijos 

mokytojai – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų, zoologijos sodą, botanikos sodą, farmacijos 

muziejų, ekskursijas – pamokas šalies nacionaliniuose parkuose, muziejuose (gamtos ir tiksliųjų 

mokslų metodinės grupės 2017-06-08, protokolas Nr.3),  Kauno J. Vienožinskio menų fakultete, tėvų 

darbovietėse; 

15.12.1. mokiniai per socialinę pilietinę veiklą įtraukiami į ugdymo proceso įgyvendinimą 

(pagalba draugui, pagalba prailgintos darbo dienos grupėse), mokymosi aplinkos kūrimą (mokymo 

priemonių gamyba,  progimnazijos aplinkos tvarkymas); 

15.12.2. pamokos bus organizuojamos  progimnazijos kiemelyje, stadione, Šilainių 

mikrorajone, rengiamos išvykos į miesto, šalies pažintinius objektus, dalyvaujama jų edukacinėse 

programose. Šioms veikloms įgyvendinti koreguojamas pamokų tvarkaraštis; 

15.13. dėl švietimo pagalbos teikimo.  Švietimo pagalba bus teikiama vadovaujantis Švietimo 

pagalbos teikimo aprašu (patvirtintas direktoriaus įsakymu 2017-06-05, Nr.V-137). Aprašas 

pridedamas (priedas Nr. 4) 

15.14. neformaliojo švietimo valandos, atsižvelgiant į  progimnazijos ugdymo programų 

koncentrus, klasių komplektų skaičių, neformaliojo švietimo organizavimo tradicijas ir tikslingumą,  

mokinių poreikių tyrimo rezultatus, progimnazijos tarybai pritarus (protokolas 2018-06-25, Nr. 

MT1-4) skiriamos  meniniai saviraiškai (dailės, muzikos), sporto ir sveikos gyvensenos ugdymui, 

profesinėms (techninė kūryba, IT tecnologijų taikymas) ir edukacinėms (matematikos, gamtos 

mokslų, kalbų) kompetencijoms įgyti (priedas Nr. 2); 

15.14.1. minimalus mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje – 12 mokinių;  

  15.15. dėl  mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui 

numatymo išdėstyta dvyliktame skirsnyje; 

15.16. dėl pamokų, skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti, panaudojimo: 

15.16.1. kūno kultūrai (šokiui) 2-ose klasėse po 1 pamoką (6 pamokos); 

15.16.2. pagilintam anglų kalbos mokymui 5-8-ose klasėse po 2 pamokas kiekviename klasių 

koncentre (8 pamokos); 

15.16.3. individualioms ir grupinėms konsultacijoms mokymosi sunkumų turintiems ir 

gabiems mokiniams 2-4 klasėse - 5 pamokos  ir 5-8 klasėse – 12 pamokų. 

15.17. dėl laikinųjų grupių dydžio ir sudarymo principų išdėstyta penkioliktame skirsnyje 

15.18. dėl dalykų mokymo intensyvinimo išdėstyta dešimtame skirsnyje; 

15.19. dėl pagilinto dalykų mokymo. Pagilintai mokoma anglų kalbos nuo penktos klasės; 

15.20. dėl bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir formų 

išdėstyta tryliktame skirsnyje. 

  16. Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytais atvejais progimnazija ugdymo proceso 

metu  koreguos  progimnazijos ugdymo planą, atsižvelgdama į mokymo lėšas ir išlaikydama 

minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS PROGIMNAZIJOE 

 

          17. Progimnazija, įgyvendindama pradinio ir  pagrindinio ugdymo programas, sudaro sąlygas 

mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų progimnazijos darbuotojų pagarba vienas 

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

savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Progimnazijoje mokiniui saugia ir palankia 

ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia progimnazijos vaiko 

gerovės komisija, kuri vadovaujasi Progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

gegužės 2 d.  įsakymu Nr. V-319 „Dėl Progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=147670&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#5z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=147670&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#6z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=147670&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#7z
http://litlex/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=147670&BF=1
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=234082&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#5z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=234082&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#6z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=234082&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#7z


 
 

          18. Progimnazija, įgyvendindama progimnazijos ugdymo turinį, 2018-2019 m.m. organizuos 

šias sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas:   

         18.1. 1-8 klasėse siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas tęsiama   

prevencinė ,,Olweus“ programa jos turinį išdėstant per tam skirtas pamokėles; 

   18.2. Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto 

prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“, pagrindu progimnazija  priėmė 

sprendimą dėl reagavimo į smurtą ir patyčias progimnazijoje tvarkos ,,Smurto ir patyčių prevencijos 

ir intervencijos vykdymo tvarka” (patvirtinta mokyklos direktoriaus įsakymu 2017-07-07, Nr.V-159). 

Tvarka pridedama (priedas Nr. 5). 

19. Progimnazija sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną – tarp pamokų užsiimti fiziškai 

aktyvia veikla: mokiniai turi galimybę žaisti stalo tenisą, šiltuoju metų laiku žaisti ir judėti  

progimnazijos kiemelyje, šaltuoju – mokyklos koridoriuose. Pertraukos po 3 ir 4 pamokų -   fiziškai 

aktyvios pertraukos. Joms skirta po 20 min. 

20. Progimnazija, įgyvendindama progimnazijos ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos 

higienos norma HN21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma).  

21. Į progimnazijos ugdymo turinį integruota Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

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

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

patvirtinimo“ (toliau – sveikatos programa).  Sveikatos programos dalis 1-4 klasėse realizuojama per 

pasaulio pažinimo, kūno kultūros pamokas. 5-8 klasėse sveikatos programos turinys integruojamas į 

gamtos ir žmogaus, biologijos, kūno kultūros ir technologijų pamokas, mokinių projektinę veiklą.  

Dalis programos turinio įgyvendinama per neformaliojo švietimo veiklas, kurias vykdo dalykų 

mokytojai, klasių,  progimnazijos sveikatos priežiūros specialistas, socialinis pedagogas, psichologas, 

kviestiniai lektoriai. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos 1-8 

klasėse įgyvendinimui parengtas integravimo progimnazijoje modelis, patvirtintas progimnazijos 

direktoriaus įsakymu 2017-07-07, Nr.V-160. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

22. Progimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, 

mokyklos ugdymo turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas  su neformaliosiomis 

praktinėmis veiklomis: 

22.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis 

muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Istorijos mokytojai numatę pamokas 

netradicinėse aplinkose: Kauno miesto senamiestyje ir naujamiestyje, Šilainių seniūnijoje, miesto ir 

šalies muziejuose, bažnyčiose, archyvuose, Lietuvos piliakalniuose, dvarvietėse, pilyse, Seime, 

Prezidentūroje ir įvairiose virtualiose mokymosi aplinkose. Mokiniai, dalyvaudami šiose pamokose 

geriau pažins savo gyvenamąjį rajoną, pagilins istorines žinias apie Kauno miestą ir Lietuvos 

valstybę; 

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

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

ugdytis praktines socialines kompetencijas, įgyjant realios globos patirties. 

       23. Mokiniui, kuris mokosi: 

      23.1. pagal pradinio ir pagrindinio  ugdymo programas pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė 

veikla  yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis: 

23.1.1. Progimnazija priėmė sprendimą 1-4 klasėse pažintinės ir kultūrinės, meninės, 

sportinės, projektinės veiklos organizavimui skirti 9 ugdymo proceso pamokas rugsėjo-gegužės 

mėnesiais; 5-8 klasėse – 18 ugdymo proceso valandų; 

23.1.2. Mokinių pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo 

planas pateikiamas (priedas Nr. 3 ); 



 
 

    24. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą privaloma socialinė-pilietinė 

veikla, kuriai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. 

Progimnazija, atsižvelgdama į mokinių amžių priėmė sprendimą: 

 

         24.1. 5-6 klasių mokiniams skirti 10 valandų per mokslo metus; 

        24.2. 7-8 klasių mokiniams 12 valandų per mokslo metus; 

         24.3. mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaups patys, socialinių veiklų 

fiksavimui parengtose formose; 

         24.4. klasių vadovai 2 kartus per mokslo metus atliks mokinių socialinių-pilietinių veiklų 

apskaitą. 

    24.5. mokslo metų pabaigoje mokiniai pildo atliktų veiklų refleksijos lapus. Atsižvelgiant į 

mokinių nuomonę koreguojama socialinių veiklų pasiūla. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

         25. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą negali būti daugiau kaip 5 

pamokos per dieną, pagrindinio ugdymo programą –  daugiau kaip 7 pamokos per dieną.  

        26. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti paskirstytas proporcingai. Penktadienį 

organizuojama nedaugiau kaip 6 pamokos. Paskutinę pamoką planuojamos klasių valandėlės mažiau 

pamokų nei kitomis savaitės dienomis: 

     26.1. 1-4 klasėse – 4 pamokos; 

 26.2. 5 klasėse – 4-5 pamokos; 

         26.3. 6-8 klasėse – 5-6 pamokos. 

         27. Progimnazija užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš 2-3 

pamokas. Kontroliniai darbai nerašomi po ligos ir atostogų (Mokinių pasiekimų ir pažangos 

aprašas). 

        28. Namų darbai: 

        28.1. namų darbams parenkamos užduotys, atitinkančios mokinių galias (namų darbų 

užduotys  diferencijuojamos priklausomai nuo dalyko ir einamos temos turinio) ir teikiančios 

informaciją mokytojui apie tolesnį mokymą; 

        28.2. namų darbai neužduodami mokinių atostogų metui; 

         28.3. namų darbai neskiriami vietoj dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų; 

         28.4. 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami. Esant būtinybei ir tėvams (globėjams, 

rūpintojams) neprieštaraujant, 2 klasėje antrajame pusmetyje skiriami iki 30 min. namų darbai. 3-4 

klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 val.; 

         28.5. 5-6 klasių mokiniams namų darbams skiriama ne daugiau kaip 1,5 valandos, 7-10 kl. 

mokiniams namų darbams skiriama ne daugiau kaip 2 valandų. 

         29. Jeigu progimnazijoje atsiras  mokinių, kurie negali tinkamai atlikti namų darbų dėl 

nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, jiems bus sudarytos juos atlikti 

progimnazijoje.  

30. Atsižvelgiant į mokytojų pasiūlymus ir ugdymo plano rekomendacijas sudarant 

tvarkaraštį įdedamos paeiliui dvi to paties dalyko pamokos – technologijų – 5-8 klasėse, lietuvių 

kalbos – 8 klasėje. 

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

pirmąją dalį, skirtas minimalus privalomų pamokų skaičių. Didesnis už minimalų privalomų pamokų 

skaičius dalykams skiriamas 6–8-tų klasių mokiniams, suderinus su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais).  

32. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, maksimalus pamokų 

skaičius per savaitę yra ne daugiau nei 5 procentais didesnis už minimalų mokiniui skiriamų pamokų 

skaičių, nurodytą bendrųjų ugdymo planų 124 punkte. 

33. Mokymosi pagalbai organizuoti skiriamos trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos, 

atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) per e. 

dienyną ar kitu būdu informuojami apie mokinio daromą pažangą, jam suteiktą mokymosi pagalbą. 

Trumpalaikės konsultacijos teikiant pagalbą mokiniui neįskaitomos į mokymosi krūvį. 



 
 

        34. Mokinys progimnazijos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo dailės, muzikos, 

šokio, kūno kultūros pamokų lankymo, jei jis mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programas (yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. Sprendimas priimamas, 

dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šių programų turinys turi derėti 

su Bendrųjų programų turiniu.  

         35. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų: 

         35.1. į pamokas gali neateiti, jeigu jos yra pirmos ar paskutinės mokinio tvarkaraštyje; 

        35.2. jei mokinys atleistas nuo pamokų kitu laiku, jis gali užsiimti socialine veikla arba 

mokytis individualiai  progimnazijos bibliotekoje tik informavęs dalyko mokytoją apie savo buvimo 

vietą. Progimnazija užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą ir užimtumą.  

        36. Mokiniams, atleistiems tėvų prašymu ir  progimnazijos direktoriaus įsakymu nuo 

privalomo muzikos ir dailės pamokų lankymo, pusmečio pažymys išvedamas pagal pateiktą 

lankomos meno mokyklos pažymą, jeigu programos turinys dera su bendrųjų programų turiniu. 

Jeigu lankomos mokyklos ugdymo turinio dalis temų nesutampa su bendrųjų programų planais, 

mokiniai turi laikyti įskaitą iš mokyklinio kurso temų ir pusmečio pažymys vedamas iš įvertinimų 

vidurkio. Mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų, kaip lankantys sportinės krypties 

neformaliojo švietimo įstaigas, pusmečio pabaigoje laiko įskaitą,  kurios įvertinimas tampa pusmečio 

pažymiu. 

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

37. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra progimnazijos  ugdymo turinio 

dalis ir turi derėti su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą 

vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą. 

38. Progimnazija, vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 44 punkte nurodytais teisės aktais 

ir progimnazijos susitarimais, parengė  Mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašą, 

kurį patvirtino  mokyklos vadovas 2017-06-09, V-142  ir skelbia progimnazijos internetinėje 

svetainėje. 

  39. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas išdėstytas ,,Mokyklos mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše“. Aprašas pridedamas (priedas Nr. 6 ). 

40. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, planuodami mokinių, pradedančių mokytis 

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

programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją.  

41. Progimnazijos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir 

apibendrinamasis vertinimas. 

42. Formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįžtamąjį 

ryšį, stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus. 

Progimnazija diegia individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą ir tam naudoja turimus 

duomenis: diagnostinius testus, kontrolinius, atsiskaitomuosius darbus, tarpinius dalykų rezultatus 

standartizuotų testų rezultatus ir kt.  

 

 
 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 
43. Progimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir pasiekti 

kuo aukštesnius pasiekimus. 



 
 

44. Progimnazijoje atsakingi asmenys už mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi 

pagalbos organizavimą – direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

      45.  Progimnazija siekia geresnių mokinių pasiekimų: 

            45.1.vadovaudamas parengtu ,,Mokinių pasiekimų gerinimo planu 2018-2019 m.m.“ 

patvirtintu mokyklos direktoriaus  įsakymu 2018 -07-07, Nr.163.  Planas pridedamas (priedas Nr. 7); 

           45.2. sudarydama sąlygas progimnazijos atlikti namų darbų užduotis tiems mokiniams, kurie 

gyvena nepalankioje socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje aplinkoje; 

         45.3.  mokant mokinius mokytis,  planuoti savo mokymąsi ir prisiimti atsakomybę už savo 

darbo rezultatus; 

        45.4. tobulinant progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką, ypatingą 

dėmesį skiriant formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostinio vertinimo panaudojimui, mokinių 

įsivertinimui, jų daromos pažangos stebėjimui ir analizei (Mokinių pasiekimų ir pažangos  vertinimo 

tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus įsakymu 2017-06-09, V-142); 

         45.5. sudarant sąlygas mokytojams tobulinti ugdymo individualizavimo metodiką, prireikus 

pasitelkiant švietimo pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir koreguoti, atsižvelgiant į 

mokinių mokymosi pagalbos poreikius; 

          45.6. sudarant galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypač dalykines 

kompetencijas bei gebėjimus, organizuojant ugdymo procesą skirtingų gebėjimų ir poreikių 

mokiniams; 

         45.7. įtraukiant į vaiko ugdymo procesą mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), ne tik 

sprendžiant vaikų mokymosi ir ugdymosi problemas, bet ir teikiant įvairią mokymosi pagalbą, 

supažindinant su darbo ir profesijų pasauliu, organizuojant progimnazijos gyvenimą; 

  45.8.  šalinant mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis (VGK kartu su 

mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). 

     46. Mokymosi pagalbą mokykla teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga: 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 Pradinio ir 

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 progimnazijos  pastebėtais mokymosi pagalbos 

poreikio atvejais. 

    47. Mokymosi pagalbą mokiniui teikia: 

        47.1.  mokantys mokytojai dalykų pamokose, nedelsiant koreguojant mokinio mokymąsi, 

pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas, didindami mokinių motyvaciją siekti 

mokymosi tikslų; 

        47.2. dalyko mokytojai, skirdami mokiniui trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurios 

bus teikiamos mokiniui po pamokų. Mokymosi pagalba teikiama organizuojant individualias  

konsultacijas mokiniui ar keliems mokiniams, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, pačių 

mokinių pagalbą; 

        47.3. specialistai, organizuojant specialiąsias pratybas specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniams; progimnazijos 

        47.4. kiti mokiniai pamokos metu ar po pamokų ( atlikdami socialinę veiklą); 

              47.5. tėvai (globėjai, rūpintojai) savanoriškos pagalbos būdu. 

        47.6. skiriant papildomą valandą lietuvių kalbos mokymui mokiniui, atvykusiam iš užsienio 

ir menkai mokančiam kalbą. 

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

        48. Progimnazija sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam nepalankias 

socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 

pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas ir siekia, 

kad kiekvienas mokinys dalyvautų bent vienoje neformaliojo švietimo programoje (2017-2018 m.m. 

neformalia veikla užimta 87,6% mokinių): 



 
 

            48.1. klasių vadovai supažindina mokinius su neformaliojo ugdymo programų pasiūla 

mokykloje, rekomenduoja rinktis labiausiai jų pomėgius ir saviraiškos poreikius atitinkančias 

programas; 

            48.2. mokyklos specialistės (socialinė pedagogė, spec. pedagogė, psichologė) bendraudamos 

su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais ir jų tėvais rekomenduoja rinktis jiems 

labiausiai tinkančias neformaliojo švietimo veiklas; 

           48.3. VGK analizuodama mokinių elgesio problemas domisi, ar jie dalyvauja neformaliojo 

švietimo programose ir rekomenduoja, įpareigoja užsiimti labiausiai poreikius atitinkančia 

neformaliąja veikla.   

        49. Mokykla 2017-2018 mokslo metų pabaigoje apklausos būdu įvertino ateinančiųjų mokslo 

metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, jie bus tikslinami mokslo metų pradžioje (iki rugsėjo 

10 d.) ir tik tada siūlomos neformaliojo švietimo programos, formuojamos grupės (būreliai, studijos 

ir kt.). 

50. Progimnazija siūlo mokiniams skirtingų krypčių programas, atitinkančias jų saviraiškos 

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

sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti. Progimnazija  neformaliojo vaikų švietimo veiklas derina su 

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

rezultatų pasirinktose srityse. Neformaliojo ugdymo programų sąrašas pridedamas (priedas Nr.2) 

51. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių 

registre. 

52. Minimalus mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje – 12 mokinių. 

53. Neformaliojo švietimo veikla įrašoma į neformaliojo švietimo tvarkaraštį, jos apskaita 

vedama e. dienyne. 

54. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos, atsižvelgus į veiklos pobūdį, periodiškumą ir 

trukmę. Valandos nustatytos kiekvienai ugdymo programai mokslo metams. 
 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

       55.  Progimnazija, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į ugdymo turinį 

integruos kelių dalykų turinio temas ar problemų sprendimą. 

      56. Vykdydama Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programas progimnazija į mokomųjų dalykų 

turinį integruos šias  programas: 

      56.1. į Pradinio ugdymo bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 

      56.1.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – 

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

įgūdžių ugdymo programų pagrindai. Šios programos integruotos į Bendrosios programos turinį; 

    56.1.2. žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios 

programos patvirtinimo“; 

            56.1.3. informacinės komunikacinių technologijų ugdymas: 

            56.1.3.1. 3-4 klasėse naudojamos EMA pratybos, kaip ugdymo priemonė, lietuvių kalbos, 

matematikos ir pasaulio pažinimo pamokose.      

      56.2. Į  Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas: 

        56.2.1.Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“. Programa integruojama 

į dorinio ugdymo, biologijos, gamtos ir žmogaus dalykų turinį. Sveikatos ugdymo programos turinys 

realizuojamas pamokose, neformaliajame ugdyme ir ne pamokų metu per pagalbos specialistų 

(socialinės pedagogės, psichologės), visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, pradinių klasių, 

kūno kultūros, progimnazijos ir mokinių tarybų, mokinių tėvų  organizuojamas veiklas, projektus; 

     56.2.2. organizuojamas integruotas etninės kultūros dėstymo modelis (patvirtintas 

direktoriaus 2017-06-05 Nr.V-136). Etninės kultūros dalis temų integruojamos į dalykų pamokas, 

klasės vadovų veiklas, realizuojamos per pažintinei veiklai skirtas dienas, edukacines išvykas, veiklas 

po pamokų mokykloje ir už jos ribų; 



 
 

         56.2.3. ,,Ugdymo karjerai programa“(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.V-72). Parengtas ,,Ugdymo  karjerai programos 

įgyvendinimo aprašas“ (patvirtintas direktoriaus 2017-11-09 įsakymu Nr.V-250). Programos turinys 

realizuojamas per klasės vadovų,  progimnazijos psichologės, karjeros ugdymo koordinatoriaus, 

mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) organizuojamas veiklas, panaudojant pažintinei veiklai skirtas 

dienas ir integruojant į pradinių klasių dalykų ir technologijų dalyko turinį. 

      57. Kaip privalomi  dalykai:          

        57.4.  patyčių prevencijos programa,,Olweus“ 1-8 klasių mokiniams, skiriant papildomą 

klasės valandėlę  per savaitę. 

        58.  Dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai užtikrinti nurodoma: 

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

programa integruojama į dalyko turinį ( Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji 

programa, etninės kultūros dėstymo modelis, Ugdymo karjerai programa); 

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

kaip atskiram dalykui (prevencinės programos 1-8 kl.). 

      59. Mokytojas, formuodamas dalyko ugdymo turinį, ilgalaikiuose  įrašo į kokias savo dalyko 

temas integruos  pasirinktos programos turinį. 

60. Progimnazija analizuos mokinių pasiekimus ir pažangą mokantis įgyvendinamą 

integruojamąją programą pasirinktu būdu ir priima sprendimus dėl įgyvendinimo kokybės gerinimo 

ar tolesnio turinio integravimo, taip pat stebės, kaip mokiniams sekėsi pasiekti dalykų bendrosiose 

programose numatytus rezultatus, ir priims sprendimus dėl tolesnio mokymo organizavimo būdo: 

60.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos rezultatai 

atsispindės: 

           60.1.1. mokinių dorinio ugdymo, gamtos mokslų, technologijų dalykų pasiekimuose; 

           60.1.2. pusmečių pabaigoje organizuotos apklausos (testo) rezultatuose; 

           60.1.3. mokinių nuostatose, išsiugdytuose sveikatai naudinguose gebėjimuose, įpročiuose, 
gebėjime kurti ir palaikyti darnius ir brandžius tarpasmeninius santykius; 
           60.2. Etninės kultūros pasiekimai atsispindės mokinių technologijų darbuose, kalendorinių 

švenčių programose.  

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

61. Progimnazija, organizuodama ugdymo procesą  intensyvins  dalykų mokymą per dieną: 

61.1.  lietuvių kalbai – 5-8-ose klasėse kartą savaitėje bus skiriamos dvi viena po kitos 

einančios pamokos; 

61.2. matematikai, mokytojų pageidavimu, gali būti skiriamos dvi pamokos tą pačią dieną. 

Pamokų eiliškumas tvarkaraštyje nesvarbus; 

61.2. žmogaus saugos mokymui 5-8 klasėse: – pirmą pusmetį išdėstomas visas 5 ir 8 klasių 

kursas, II-ą pusmetį  – 6-7 klasių kursas. 

61.3. chemijos dalykui 8-oseė klasėse išdėstyti skiriamos 2 viena po kitos einančios pamokos, 

taip sudarant sąlygas organizuoti eksperimentus  pamokose; 

Sprendimai, dėl dalykų intensyvinimo mokiniams, priimti mokytojų tarybos posėdyje 2018-

06-14, Nr. MT2-4. Derindama progimnazijos ir mokinių mokymosi poreikius, intensyvinant dalyko 

mokymą išlaikomas bendras pamokų, skirtų dalykui per dvejus metus, skaičius ir neviršijamas 

maksimalus pamokų skaičius per savaitę, nustatytas pagal Higienos normą. 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

62. Mokiniai skiriasi savo patirtimi, motyvacija, interesais, siekiais, gebėjimais, mokymosi 

stiliumi, pasiekimų lygiais, kas lemia skirtingus mokinių mokymosi poreikius. Diferencijuotu 

ugdymu atsižvelgiama į šiuos poreikius, pritaikant mokiniui mokymosi uždavinius ir užduotis, 

ugdymo turinį, metodus, mokymo(si) priemones, tempą, mokymosi aplinką ir skiriamą laiką. 

Diferencijuoto ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis. Juo taip 



 
 

pat kompensuojami brendimo, mokymosi tempo netolygumai, atsirandantys vertikalaus skirstymo 

klasėmis pagal mokinių amžių sistemoje. 

63. Diferencijavimas taikomas: 

63.1. mokiniui individualiai (pamokoje skiriant jam pritaikytas užduotis, veiklas, laiką, 

vertinimą). 

63.2.  Mokinių grupei: 

63.2.1. sudarant laikinąsias pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti 5-ose ir 6-ose 

klasėse per lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos pamokas, nepažeidžiant jų priklausymo 

nuolatinės klasės bendruomenei; 

63.2.2. sudarant laikinąsias grupes tam tikroms veikloms atlikti pamokose, organizuojant 

mokymąsi grupėmis (užsienio kalbų, dorinio ugdymo dalykų, technologijų, informacinių 

technologijų, kūno kultūros 8-ose klasėse), atliekant ilgalaikius projektinius, tiriamuosius, kūrybinius 

darbus. Šios grupės sudaromos iš mišrių ar panašių polinkių ir interesų mokinių, nepažeidžiant jų 

priklausymo nuolatinės klasės bendruomenei arba į laikinas grupes susiburia patys  mokiniai. 

64. Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei, nepažeidžiantis jų priklausymo nuolatinės klasės 

bendruomenei yra tik tam tikroms pamokoms. Dėl pergrupavimo tikslų ir principų tariamasi su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), jis neturi daryti žalos mokinio savivertei, tolesnio mokymosi 

galimybėms, mokinių santykiams klasėje ir progimnazijoje. Progimnazija analizuos, kaip ugdymo 

procese įgyvendinamas diferencijavimas, individualizavimas, kokį poveikį jis daro pasiekimams ir 

pažangai, priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant sprendimus, bus 

atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir 

sąmoningai keliamus mokymosi tikslus. 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

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

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

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

tikslus ir jų siekti. 

      66. Individualų ugdymo planas sudaromas: 

      66.1. mokiniui, atvykusiam mokytis iš užsienio, ugdymo programų skirtumams likviduoti; 

      66.2. mokiniui, kuris mokomas namie, sudaromas, pritaikant dalykų programas, numatant 

ugdomųjų veiklų tvarkaraštį, sudarant galimybes (esant gydytojo leidimui) dalį ugdymo valandų 

lankyti progimnazijoje (išdėstyta šešiolikto skirsnio 80 punkte); 

    66.3. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengiamas, atsižvelgus į ugdymo 

programą (pritaikytą ar individualizuotą), pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, 

ugdymo formą ir mokymo organizavimo būdą, progimnazijos galimybes. Individualus planas 

specialiųjų poreikių mokiniams sudaromas pagal VGK priimtą formą (VGK posėdžio protokolas 

2016-09-03, Nr.9); 

         66.4. mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas (iškilus 

mokymosi sunkumams arba itin sėkmingai besimokančiam);  

         66.4.1. individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, I-ame pusmetyje turinčiam daugiau 

nei 2 nepatenkinamus įvertinimus. Jo turinyje numatomi mokymosi uždaviniai, laikotarpiai, 

apibrėžiami sėkmės kriterijai, numatomas  mokinio  indėlis į mokymąsi ir reikiama mokymosi 

pagalbą.  Individualaus ugdymo planai peržiūrimi po skirto laikotarpio ir esant reikalui koreguojami 

arba  anuliuojami. 

        67. Mokinio individualaus ugdymo plano forma aptarta ir priimta mokyklos metodinėje taryboje 

(metodinės tarybos posėdyje 2016- 06-03 protokolas Nr.2). 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

         68. Progimnazija: 



 
 

         68.1. organizuos ne mažiau kaip 3 tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimus progimnazijos su 

mokytojais per mokslo metus: 

        68.1.1. du susitikimai (lapkričio ir balandžio mėn.) su dėstančiais mokytojais, kurių metu bus 

aptariama individuali  mokinio pažanga, socialumas ir branda, sprendžiami mokymosi, pasiekimų 

gerinimo, elgesio problemų klausimai; 

         68.1.2. susitikimas mokslo metų pabaigoje, kurio metu tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų 

išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus  progimnazijos veiklai tobulinti; 

       68.2. užtikrins, kad tėvai(globėjai, rūpintojai)ir progimnazija keistųsi abipusiai reikalinga 

informacija: 

        68.2.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) savalaikę informaciją apie mokinių lankomumą, 

pasiekimus ir pažangą, mokymosi motyvaciją, namų užduočių atlikimą ir elgesį gaus per e. dienyną; 

        68.2.2. tėvams (globėjams, rūpintojams), neprisijungusiems prie e. dienyno, teikiamos 

ataskaitos pasirašytinai ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį; 

      68.2.3. tėvai(globėjai, rūpintojai)savo lūkesčius, pastabas, pageidavimus gali išsakyti per e. 

dienyną, kreipdamiesi tiesiogiai į mokytoją, progimnazijos  specialistą ar administracijos atstovą; 

        69. Progimnazija, įgyvendindama Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programą, konsultuoja 

mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir skatina juos sudaryti vaikams tinkamą mokymuisi aplinką  

namuose, kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius, motyvuoti juos,  padėti vaikams mokytis 

namuose: 

     69.1.  organizuodama tėvams (globėjams, rūpintojams) paskaitas klasių koncentrais (lektorių 

paskaitos tėvams(globėjams, rūpintojams) apie vaikų savarankiškumo, atsakomybės ugdymą, elgesio 

problemų sprendimo būdus); 

   69.2.  organizuodama mokyklos tėvų saviugdos klubo užsiėmimus, dalyvaujant Tėvų forumo 

lektorei; 

       69.3. organizuodama  užsiėmimus tėvams (globėjams, rūpintojams)STEP grupėse (veda 

progimnazijos psichologė); 

       69.4. per progimnazijos specialistų teikiamas konsultacijas; 

       69.5. per klasės vadovų vedamus teminius susirinkimus; 

       69.6. per VGK posėdžius, į kuriuos kviečiami tėvai (globėjai, rūpintojai). 

70. Progimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas neformalioje 

aplinkoje: 

70.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas  progimnazijos tarybos veikloje; 

70.2. tėvų (globėjų, rūpintojų)dalyvavimas progimnazijos pradinių klasių tėvų klubo veikloje; 

            70.3. tėvų (globėjų, rūpintojų)dalyvavimas progimnazijos siūlomuose projektuose, vedant 

pamokas, organizuojant klasių ekskursijas, šventes, karjeros dienų renginius. 

 

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO AR PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

71. Progimnazija priims atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės 

organizacijos pagrindinio ar pradinio ugdymo programos dalį, mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi 

tvarkos aprašą, informuoja valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją 

instituciją ar jos įgaliotą asmenį, valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ar 

nevalstybinės mokyklos savininką (dalyvių susirinkimą) ir numato atvykusio mokytis asmens 

tolesnio mokymosi perspektyvą, kurios tikslas – veiksmingai reaguoti į atvykusių mokytis asmenų 

poreikius ir, bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais atstovais, sudaryti 

mokiniams galimybes sklandžiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą: 

71.1. išklausys atvykusiųjų asmenų lūkesčius ir norus dėl mokymosi kartu su bendraamžiais  

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

71.2. aptaria progimnazijos teikiamos pagalbos formas ir būdus; progimnazijos, mokinio ir tėvų 

(globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus; 

71.3.  parengs atvykusio mokinio įtraukties į  progimnazijos bendruomenės gyvenimą planą: 



 
 

71.3.1. numatys apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę; 

71.3.2. pasitelks mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai 

įsitraukti į progimnazijos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis; 

71.3.3. numatys klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais); 

71.3.4. organizuos mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų skirtumams 

likviduoti. Sudarys individualų ugdymo planą; 

71.3.5. numatys atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį laikotarpį; 

71.3.6. pasiūlys neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau 

integruotis; 

71.3.7. kai mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, organizuos jo lietuvių kalbos 

mokymąsi intensyviu būdu. Tam skirs 1 pamoką iš valandų, skirų mokinių poreikiams tenkinti. Šios 

pagalbos teikimas numatytas 2 mokslo metams. 

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

72. Progimnazija, įgyvendindama Ugdymo programas, nustato laikinosios grupės dydį pagal 

skirtas mokymui lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali būti mažesnis nei 7 mokiniai ir 

didesnis nei nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje.  

73. Progimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes arba sudaromos 

laikinosios grupės: 

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

73.1.2. užsienio kalboms,  jeigu klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys;  

73.1.3. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti,  atsižvelgiant į darbo 

vietų kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos normos. 

74. 5-tų klasių mokiniai į laikinąsias grupes/srautus dalijami per lietuvių kalbos, matematikos 

ir anglų kalbos pamokas; 

74.1. mokiniai į laikinąsias grupes/srautus yra skirstomi atsižvelgiant į jų žinių ir gebėjimų 

lygį, nepažeidžiant jų priklausomybės konkrečiai klasei; 

74.2. mokinio žinių ir gebėjimų lygmuo yra nustatomas pagal į Pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją ir 4-tos klasės standartizuotų 

testų rezultatus; 

74.3. priklausomybė mokymosi laikinajai grupei/srautui gali būti keičiama pusmečio 

pabaigoje (esant reikalui – anksčiau) mokytojui rekomendavus ir tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pritarus. 

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 
MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

75. 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.  

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

mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į 

gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą. 

       77. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 1-3 

klasėse skiriamos 9 savaitinės ugdymo valandos,  4 klasėse – 11 valandų, 5-6 klasėse skiriama 12 

savaitinių pamokų, 7–8 klasėse – 13. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu 

mokinys gali lankyti progimnazijoje arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

Mokiniams, kurie mokosi namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio mokymosi 

forma, skiriama iki 15 procentų, grupine mokymosi forma – iki 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų 

23.3. ir 124, nustatyto pamokų skaičiaus mokiniui per savaitę. 



 
 

       78. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), progimnazijos 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 progimnazijoje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.  

Progimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namie, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų 

per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokinio pasiekimams gerinti. 

 

 

 

II SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

 79. Bendroji pradinio ugdymo programa įgyvendinama, vadovaujantis joje nustatytomis 

ugdymo turinio kūrimo ir įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo, aplinkos kūrimo nuostatomis. 

80. Formuojant ugdymo turinį, planuojant progimnazijos mokinių pasiekimus, numatant 

ugdymosi tikslus, atsižvelgiama į nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, pasiekimų 

vertinimo taikant nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimų testus mokykloje rezultatus ir 

rekomendacijas dėl mokinių pasiekimų gerinimo. 

81. Bendrajai Pradinio ugdymo  programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti: 

81.1. 2018-2019 mokslo metais skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė 1-

ose  klasėse – 35 min., 2–4-ose klasėse – 45 min.; 

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

mokymosi pasiekimus, mokinių ugdymosi poreikius, mokykla 2018-2019 m.m. renkasi bendrosios 

programos ugdymo dalykams skiriant ugdymo valandas per savaitę pagal Bendrųjų ugdymo planų 

23.3. punktą (priedas Nr.1). 

82. Valandos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių ugdymosi 

poreikius, atsižvelgiant į progimnazijos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas 

bus naudojamos: 

82.1. kūno kultūrai  2 a, b, c, d, e,f  klasėse pridedant po 1 valandą,  

82.2. prevencinei programai ,,Olweus“ įgyvendinti skiriant vieną klasės valandėlę savaitę; 

82.3. individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti turintiems 

mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi pasiekimams ir gabiems 1- 4  klasių mokiniams po 1 

val.  kiekvienam klasių koncentrui (esant MK lėšų). 

83. Klasės dalijamos į grupes: 

83.1. doriniam ugdymui, nes tos pačios klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniams 

yra parinkę tikybą ir etiką; 

83.2. užsienio kalbai mokyti, klasėje esant ne mažiau kaip 20 mokinių ir jei progimnazija turi 

pakankamai mokymo lėšų. 

84. Laikinosios grupės iš kelių klasių mokinių bus sudaromos: 

84.1. doriniam ugdymui (etikai); 

84.2. užsienio kalbai mokyti; 

84.3. individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymo pagalbai teikti ar kitai ugdymo 

veiklai, kuria siekiama spręsti progimnazijai aktualias ugdymo problemas (turintiems mokymosi 

sunkumų, esant žemiems mokymosi pasiekimams ir gabiems mokiniam); 

84.4. specialiajai pedagoginei pagalbai teikti. 

85. Mažiausias mokinių skaičių laikinojoje grupėje – 10 mokinių. 

86. Bendrosios programos tikslų gali būti siekiama, ugdymo turinį formuojant pagal dalykus 

arba integravus atskirų ar visų ugdymo dalykų programas klasės mokytojų pasirinktomis dienomis ar 

savaitėmis. 

87. Formuojant integralų ugdymo turinį (nesuskaidytą į atskirus dalykus), mokytojas: 

87.1. numato integruoto ugdymo laikotarpius (pvz., integruotai ugdoma diena, savaitė), 

ugdymo sričiai ar dalykui skiriant proporcingą ugdymo valandų skaičių; 



 
 

87.2. numato integracinius ugdymo turinio elementus. Jais gali būti: Bendrojoje programoje 

numatyti ugdymo(si) pasiekimai, kompetencijos, temos, problemos, iškelti ugdymo tikslai ir kt.; 

87.3. gali pasirinkti įvairius ugdymo turinio integravimo būdus, kai integruojami visi ar keli 

Bendrosios programos ugdymo dalykai; 

87.4. gali derinti Bendrosios programos ir neformaliojo švietimo programų turinį, kuriant 

integralų pradinio ugdymo turinį; 

87.5. numato ugdymo laiką minutėmis per dieną, savaitę. 

88. Formuojant integralų klasės(-ių) ugdymo turinį, progimnazijoje numatoma dienos 

ugdymo proceso pradžia ir pabaiga, preliminarus ugdymo veiklų laikas. Dalykų pamokos, jų laikas 

nenurodomi. 

89. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas pamoka ir kitomis mokymosi organizavimo 

formomis: 

89.1. ugdymo procesas organizuojamas kitomis ugdymo organizavimo formomis (pvz., 

integruotos veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.), derinant Bendrosios programos ugdymo 

dalykų ir neformaliojo švietimo programų turinį: 

89.2. ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo programų turinį) per 

dieną truks ne ilgiau nei 5 ugdymo valandas, atsižvelgiant į tai, kiek progimnazija gali skirti laiko 

neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti. Į šį laiką neįskaičiuojamas pailgintos dienos grupės 

veiklai organizuoti skirtas laikas. 

90. 1-4 klasėse pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimui 

skiriamos 9 ugdymo proceso valandos rugsėjo- gegužės mėnesiais. Mokinių pažintinės ir kultūrinės, 

meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo planas pateiktas priede Nr. 3; 

91. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo formomis, 

realizuojamas ir dalykų programų ir integruoto ugdymo turinio įgyvendinimas. 

92. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik progimnazijoje, bet ir už jos ribų (pvz., Šilainių 

mikrorajone, miesto ir šalies muziejuose, parkuose, įstaigose, laboratorijose, tėvų (globėjų, rūpintojų)  

darbovietėse, įmonėse ir pan.). 

93. Progimnazija einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo metams 

skirtą ugdymo valandų skaičių. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO BENDROSIO PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, 

INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

94. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

94.1. Dorinis ugdymas: 

94.1.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 

tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą; 

94.1.2. tikybai mokyti sudaromos laikinosios grupės 1a, 2a,b,c,d.e,f, 3a,b,c,d,e, 4a,b,c,d klasėse 

ir ir jungtinė grupė iš 1b,c ir e klasių mokinių.  Etikai mokytis sudaromos laikinosios 1 a,b,c,d,e 

klasėse,    2 a,b,c,d klasėse,  3c klasėje  ir jungtinė grupės iš  3a,b ir 3 c, 3d ir 4 a,b,c,d klasių 

mokinių; 

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

(globėjų, rūpintojų) parašytą prašymą. 

94.2. lietuvių kalba: 

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

klausymo gebėjimai bus ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas (pvz., 

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

kalbinę raišką ir rašto darbus); 

94.2.2. mokytojos lietuvių kalbos formuoja ugdymo turinį atsižvelgdamos į Nacionalinio 

mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus. Jų pagrindu parengtos rekomendacijos mokinių 

raštingumui (2-ose klasėse mokinių raštingumas 66,3%, 4-ose – 61,5%), teksto turinio ir kalbos, 

teksto elementų vertinimui (NMPP 4-ose klasėse – 58,6,) gerinti (pradinių klasių metodinės grupės 

2018-06-08 protokolas Nr.6); 

        94.3. pirmosios užsienio kalbos mokymas: 



 
 

        94.3.1. pirmosios užsienio kalbos, parinkus tėvams(globėjams, rūpintojams) anglų kalbą, 

pradedama mokyti nuo antros klasės; 

        94.3.2. užsienio (anglų) kalbai mokyti visose 2-4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per 

savaitę; 

   94.3.3. užsienio kalbai mokyti visos 2-4  klasės dalijamos į laikinąsias grupes. 

   94.4. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

   94.4.1.gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. 2018-2019 m.m. mokykloje įrengta gamtos ir technologinių mokslų laboratorija, 

kurioje 1-4 klasių mokiniai ugdysis praktinius gamtamokslinius gebėjimus. Dalis dalykui skiriamų 

pamokų vyks natūralioje gamtinėje aplinkoje (progimnazijos kiemelyje, stadione, Šilainių parke), 

panaudojant IKT, kviečiant projekto „Kam to reikia“ lektorius, užsakant edukacines pamokas 

Zoologijos sode, Botanikos sode, tėvų (globėjų, rūpintojų) įmonėse, darbovietėse.  

   94.4.2. Socialiniams gebėjimams ugdytis  dalis pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama 

ugdymo procesą organizuoti socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje:  lankantis 

Šilainių ir kitų miesto mikrorajono visuomeninėse, kultūros institucijose, bendruomenės renginiuose,  

muziejuose. 

94.5.  Matematinis ugdymas: 

94.5.1.Organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių bei tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 

rekomendacijomis. 2018 metų NMPP rezultatų analizė parodė, kad 4-tų klasių mokiniams trūksta 

matematinio komunikavimo įgūdžių (4-ose kl.  – 71,2%), daugiau dėmesio reikia skirti geometijos 

pradmenų, matų ir matavimų žinių gilinimui (4-ose kl. – 71,5%) bei aukštesnių mokinių gebėjimų 

ugdymui (4-ose kl. – 53,8%). Pamokose bus aktyviai naudojamos informacinės komunikasijos 

priemonės, EMA produktai. 

94.6. Kūno kultūra: 

94.6.1. 2 a,b,c,d,e,f klasėse kūno kultūrai skiriamos 2 ugdymo valandos per savaitę ir 1 valanda 

aktyviam judėjimui –  šokiui  iš valandų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti. 

94.6.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvaus ugdymo veiklose 

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

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

progimnazijoje. 

94.6.4. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu pagal 

galimybes organizuojamos judriosios pertraukos, skiriamos neformaliojo ugdymo valandos mokinių   

fiziniam aktyvumui didinti, organizuojamos mokinių fiziškai aktyvios veiklos klasių koncentrais po 

pamokų.  

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

94.7.1. Technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dalykui ir technologijų dalykui 

skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 22, 23 punktuose. 

94.7.2. Atsižvelgiant į progimnazijos bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir 

progimnazijos galimybes progimnazijoje: 

94.7.2.1. įgyvendinama šokio programa, skiriant vieną ugdymo valandą iš kūno kultūros 

dalykui Bendrojo ugdymo plano 23.3 papunktyje skiriamų ugdymo valandų per savaitę 1-ose, 3-iose 

ir 4-ose klasėse, o 2-ose  klasėse 1 pamoką  iš valandų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams 

tenkinti. 

95. Mokiniai, kurie mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programas, nuo dailės, muzikos ir kūno kultūros pamokų neatleidžiami. 

96. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: 

96.1. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 

96.1.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – 

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

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

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

„Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. Šios programos integruotos į 

Bendrosios programos turinį. 



 
 

96.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios 

programos patvirtinimo“ ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-

941 „ Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“. 

96.1.3. Įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V- 

190„Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“, progimnazija 

2018-2019 m.m. metais tęsia pradėtą įgyvendinti patyčių ir smurto mažinimo programą ,, Olweus“ . 

Jai skiriama viena klasės valandėlė per savaitę. 

96.1.4. Etninės kultūros ugdymas. Programa integruojama į dalykų pamokas, klasių vadovų, 

neformaliojo švietimo vadovų organizuojamą veiklą progimnazijoje ir už jos ribų. 

96.1.5. 3-4 klasėse naudojamos EMA pratybos, kaip ugdymo priemonė, lietuvių kalbos, 

matematikos ir pasaulio pažinimo pamokose.     

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

ministro 2014 m. sausio 15 d. 5sakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ 

integruojama į dalykų pamokas, klasių vadovų, neformaliojo švietimo vadovų organizuojamą veiklą 

mokykloje ir už jos ribų. 

96.2. Mokytojas, formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, ilgalaikiuose planuose numato, 

į kuriuos dalykus  integruojamos pasirinktos programos, ugdymo turinį, mokinių gebėjimus. 

 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

          97. Progimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

Ugdymo programų aprašu NMPP rezultatų analizėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

pagrindinio ugdymo programų vykdymą. Pagrindinio ugdymo pirmos dalies programai įgyvendinti 

mokykla skirs  pamokų skaičių išdėstytą 1 priede. 

        98. Progimnazija nustatė ir skiria adaptacinį, mėnesio trukmės, laikotarpį pradedantiesiems 

mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją  dalį ir naujai atvykusiems mokiniams. 

Siekiant mokiniams padėti sėkmingai adaptuotis,  į šią veiklą bus įtraukti klasės vadovai,  

progimnazijos pagalbos specialistai.  Per adaptacinį laikotarpį  mokinių pažanga ir pasiekimai 

pažymiais nebus vertinami. 

         99. Progimnazija, formuodama  progimnazijos pagrindinio ugdymo programos turinį, pasiūlė 

mokiniams rinktis pagilinto anglų kalbos mokymosi programą, jai įgyvendinti panaudotos pamokas, 

skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti mokantis. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

  100. Mokykla, įgyvendinanti pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, užtikrins 

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

  100.1. kiekviename kabinete turi būti paruoštas bendrųjų kalbos kultūros klaidų sąrašas bei 

dalyko terminų kirčiavimo žodynėlis; 

  100.2. dalyko mokomąsias užduotis panaudoti kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant mokinių 

dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą; 

  100.3. skatinti mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per 

visų dalykų pamokas; 

  100.4. mokytojai vertindami mokinio pasiekimus turi teikti grįžtamąją informaciją apie 

kalbos mokėjimą, nurodyti privalumus, taisytinus ir tobulintinus dalykus; 



 
 

100.5.  skaičiavimo gebėjimams ugdyti per visų dalykų pamokas pirmenybė bus teikiama 

mintinam skaičiavimui, sudėtingesnius veiksmus atlikti nenaudojant skaičiuotuvų. 

101. Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš ugdymo sričių.  

102. Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika ir 

tikyba), kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, matematika, gamtamokslinis ugdymas (biologija, chemija, 

fizika),socialinis ugdymas(istorija, geografija, socialinė-pilietinė veikla), meninis ugdymas (dailė, 

muzika, šokis), informacinės technologijos, technologijos, kūno kultūra, bendrųjų kompetencijų ir 

gyvenimo įgūdžių ugdymas (žmogaus sauga, sveikatos ugdymas, etninė kultūra ir kt.).   

103. Progimnazija priėmė sprendimus dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

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

įsakymu Nr. V-651 integruoto dėstymo modelio (patvirtinto direktoriaus 2017-06-05 Nr.V-136 ) 

tęstinumo 2018-2019 m.m. Etninės kultūros dalis temų integruojamos į dalykų pamokas, klasės 

vadovų veiklas, realizuojamos per pažintinei veiklai skirtas dienas, edukacines išvykas, veiklas po 

pamokų progimnazijoje ir už jos ribų;  

 ,,Ugdymo karjerai programa“( patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 

sausio 15 d. įsakymu Nr.V-72) integruojama vadovaujantis parengtu ,,Ugdymo  karjerai programos 

įgyvendinimo aprašu“ (patvirtintas direktoriaus 2017-11-09 įsakymu Nr.V-250). Programos turinys 

realizuojamas per klasės vadovų, progimnazijos psichologės, karjeros ugdymo koordinatoriaus, 

mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) organizuojamas veiklas, panaudojant pažintinei veiklai skirtas 

dienas ir integruojant į pradinių klasių dalykų ir technologijų dalyko turinį. 

104. Ugdymo sričių įgyvendinimas.  

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

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

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

metams (5-6, 7-8 klasėms). 2018-2019 m.m. etikos ir tikybos pamokoms 5a,b,c, 6a,b,c, 7a,b,c ir 8a,b 

klasių mokiniai skirstomi į grupes. 8c klasės visi mokiniai mokosi etikos. 

104.2. Lietuvių kalba ir literatūra. Progimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį: 

104.2.1. mokiniams, kurie mokslo metų eigoje nepasieks lietuvių kalbos bendrojoje 

programoje numatyto patenkinamo lygio, bus sudarytos sąlygos užpildyti  mokymosi spragas, 

skiriant konsultacijas; 

104.2.2. atsižvelgiant į ketvirtokų lietuvių kalbos NMPP rezultatus mokinių raštingumo 

ugdymui 5-ose klasėse skiriama papildoma pamoka (įtraukta į mokinių pamokų tvarkaraštį); 

104.2.3. 5-8 klasių mokiniams organizuojamos ilgalaikės ir trumpalaikės konsultacijos ((jeigu 

mokykla turės lėšų). 

104.2.4. jei mokinys yra mokęsis pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą, mokyti 

lietuvių kalbos bus sudaromas individualus ugdymo planas:  

104.2.4.1. skiriama papildoma pamoka lietuvių kalbos konsultacijoms, sudarytos 

savarankiško mokymosi galimybės;  

104.2.4.2. progimnazijos nustatytu laikotarpiu mokinio pasiekimai bus vertinami pagal 

individualią mokinio mokymosi pažangą.  

104.3. Užsienio kalbos. 

104.3.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

104.3.2. antrosios užsienio kalbos mokyti pradedama nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, 

rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka rusų arba vokiečių kalbą. Kalbai mokyti skiriamos 2 

savaitinės pamokos.  

104.3.3. pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų 

mokymosi tęstinumas. 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 lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui 

galimybės tęsti mokytis pradėtą kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, 

mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti 

programų skirtumus: 

104.3.3.1. vienerius mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio 

kalbos pamoka per savaitę; 



 
 

104.3.3.2. susidarius 5 mokinių grupei, atsižvelgiant į mokymo lėšas, visai grupei skiriamos 

dvi papildomos pamokos; 

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

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

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

pageidavimu progimnazija įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo 

sistemą. Progimnazija 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. 

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

pritarus, pageidauja tęsti mokytis pradėtą kalbą, o mokykla neturi tos kalbos mokytojo: 

104.3.5.1. mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, 

kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

su: savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinė mokykla (biudžetinė įstaiga); 

savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokykla (biudžetinė 

įstaiga); savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinė ir savivaldybės mokykla 

(viešoji įstaiga) ir nevalstybinė mokykla). Skiriant pamokų skaičių, vadovaujamasi Bendrųjų ugdymo 

planų 124 punktu; 

104.3.5.2. mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis). 

Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti kalbos mokėjimo 

lygį patvirtinančius dokumentus. Juos turi pateikti mokyklai pagal iš anksto priimtą susitarimą, 

kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo kriterijai. 

104.5. Matematika: 

104.5.1. Mokinių matematikos žinių lygis, remiantis 2018 metų NMPP rezultatais, viršija  

šalies pagrindinį pasiekimų lygį. Aštuntokų pasiekimai atitinka pagrindinį lygį keturiose veiklos 

srityse. Pasiekimai viršija pagrindinį lygį veiklos srityje „Problemų sprendimas“. Tačiau pasiekimai 

pagal veiklos sritis 2017 m.NMPP buvo  aukštesni nei 2018 metais tiek 6-okų, tiek aštuntokų.  

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinėje grupėje (2018-06-08, prot. Nr. 3) aptarta ši problema ir 

numatyta kitais mokslo metais daugiau dėmesio skirti mokinių skaičiavimo įgūdžiams tobulinti 

(mintino skaičiavimo pratimai), uždavinių sąlygos skaitymui, detalizavimui ir analizavimui. 

Nukreipti mokinius, kurių mokymosi pasiekimai žemi, į konsultacijas. Pamokose spręsti daugiau 

praktinio turinio ir taikymo užduočių. 

104.5.2. Ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesas bus labiau 

individualizuojamas, skiriamos diferencijuotos užduotys ypač namų darbams, atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus pateikiamos įdomesnės, įvairaus sunkumo ir sudėtingumo užduotys.      

104.5.3. Tikslingai naudojamasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, 

skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis matematiniam ugdymui ( interaktyvios užduotys, EMA 

pratybos).  

105. Skatiname mokinius lankyti matematinio turinio būrelį ,,Išmaniųjų klubas“, dalyvauti 

olimpiadose, konkursuose 

106. Informacinės technologijos. 

106.1. 7-8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos. Siekiant nedidinti mokinių mokymosi 

krūvio, 7-ose klasėse I-ą pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios 

programos kursui (apie 50 procentų dalykui skiriamų pamokų metams). II-ą pusmetį informacinių 

technologijų bus mokoma, integravus informacines technologijas į kalbų (lietuvių, anglų, vokiečių, 

rusų), matematikos, gamtos, socialinių mokslų dalykų pamokas. 8 klasėje I-ą pusmetį informacinių 

technologijų bus mokoma integruotai per kitų dalykų  pamokas  ir šių dalykų namų darbų užduotis 

(apie 50 procentų dalykui skiriamų pamokų metams), II-ą pusmetį pamokos skiriamos informacinių 

technologijų bendrosios programos kursui. 

106.2. integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas dalyko mokytojai turi 

pakankamai skaitmeninio raštingumo kompetencijų, todėl nėra būtina, kad pamokoje dirbtų du 

mokytojai. 

107. Gamtamokslinis ugdymas. 

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

pasiekimus Žemės ir visatos bei gyvųjų sistemų ugdymo turinio srityse. 



 
 

107.2. Progimnazija sieks, kad: 

107.2.1. per gamtos mokslų (fizikos, biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos) dalykų 

pamokas būtų mokomasi tiriant:  

107.2.2. atliekant gamtamokslinius tyrimus bus naudojamasi gauta gamtos ir technologinių 

mokslų priemonių laboratorija,turimomis mokyklinėmis priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir 

gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis priemonėmis, virtualiosiomis laboratorijomis, 

edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais už mokyklos ribų (pažintinės – kultūrinės veiklos 

dienos); 

107.2.3. gamtamokslinių disciplinų mokytojai (biologijos, fizikos ir chemijos) prisijungė prie 

iintegralaus gamtamokslinio ugdymo programą išbandančių mokyklų. Nuo 2018-2019 m.m. 

mokytojai šią programą išbandys su viena 5-ta klase. 

107.2.4. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti bus skiriama ne mažiau kaip 30 

procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Pamokos skirtos eksperimentiniams ir 

praktiniams įgūdžiams planuojamos ir fiksuojamos ilgalaikiuose dalykų planuose 

107.2.5. bus siekiama, kad gamtos mokslų dalykų turinys lavintų mokinių gebėjimus 

analizuoti, mąstyti ir diskutuoti gamtos temomis; 

107.2.6. atsižvelgiant į mokinių gebėjimus  sieksime ugdymo procesą labiau individualizuoti 

ir diferencijuoti. Ugdymo procese taikysime įvairesnes, įdomesnes įvairaus sunkumo ir sudėtingumo 

užduotis. Mokymosi medžiaga bus pritaikoma atsižvelgiant į mokinių turimas žinias, įgūdžius ir 

ugdymosi poreikius; 

107.2.7. progimnazija skatina mokinius įsitraukti į gamtos mokslų  būrelio ,,Gamtosauginė 

laboratorija“ veiklą; dalyvauti projekte ,,Mes rūšiuojam”; dalyvauti  Gamtosauginių mokyklų 

programos veikloje (programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų 

bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą). 

108. Technologijos. 

108.1. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-8 

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

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų.  

109. Socialinis ugdymas. 

109.1. per socialinių mokslų pamokas mokymąsi bus grindžiamas tiriamojo pobūdžio 

metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu, savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis. 

109.2. siekiant gerinti Šilainių mikrorajono, Kauno miesto ir Lietuvos valstybės pažinimą, 

atsižvelgiant į esamas galimybes, dalis istorijos ir geografijos pamokų bus organizuojamos 

netradicinėse aplinkose: Kauno miesto senamiestyje ir naujamiestyje, Šilainių seniūnijoje, miesto ir 

šalies muziejuose, bažnyčiose, archyvuose, Lietuvos piliakalniuose, dvarvietėse, pilyse, Seime, 

naudojamasi virtualiomis mokymosi aplinkomis; 

109.3. progimnazija formuodama socialinių mokslų ugdymo turinį priėmė sprendimą: 

109.3.1. dėl istorijos 5-6 klasės turinio išdėstymo eiliškumo: kursas bus pradedamas dėstyti  

Lietuvos istorija: nuo priešistorės iki šių dienų (lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės 

2018-06-09, protokolas Nr.3). 

109.3.2. per istorijos ir geografijos pamokas bus aptariamos Lietuvos ir pasaulio realijos; 

rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai 

karai; Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji 

gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai ir kitas panašias temas, atsižvelgiant į mokinių 

amžių ir suvokimo galimybes. 

 110. Kūno kultūra.  

 110.1.kūno kultūrai 5-tų klasių mokiniams skiriama po 3 valandas, 6-8 – po 2 valandas per 

savaitę. Šių klasių mokiniams sudarytos sąlygos papildomai bent 1 valandą per savaitę pasirinkti jų 

pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas per neformaliojo ugdymo veiklą progimnazijoje 

ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. Užsiėmimų apskaita vykdoma e. dienyne. Mokiniai 

gali rinktis judriųjų žaidimų, kvadrato, krepšinio, futbolo treniruotes. 

110.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaroma galimybė 

rinktis fizinį aktyvumą: 

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

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 



 
 

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

progimnazijoje. 

 110.2.3. specialiosios medicininės grupės mokinių pasiekimai vertinami ,,įskaityta” arba 

,,neįskaityta”.  

 110.2.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti 

įprastų užduočių mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines 

galimybes ir gydytojo rekomendacijas. Parengiamosios medicininės grupės mokinių pasiekimai 

vertinami pažymiu. 

 110.3. mokiniams, laikinai atleistiems nuo kūno kultūros, siūloma žaisti stalo žaidimus (žaisti 

šaškėmis, domino), skaityti su sportu ir sveika gyvensena susijusią literatūrą, užsiimti socialine 

veikla. Už mokinių saugumą sporto salėje atsako kūno kultūros mokytojai. Atleistas nuo kūno 

kultūros mokinys pamokos metu gali būti bibliotekoje, jei kūno kultūros mokytojai iš anksto susitaria 

su bibliotekos darbuotoja. Už jo saugumą tuo metu atsako bibliotekos darbuotoja. Jeigu mokinys 

užsiima socialine veikla, jo saugumu rūpinasi tuo metu socialinę veiklą organizuojantys mokyklos 

darbuotojai. 

111. Žmogaus sauga.  

111.1. Žmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos ugdymo 

bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 

d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668).  

111.2. Žmogaus sauga 5-8 klasėse dėstoma kaip atskiras dalykas šių klasių mokiniams 

skiriant po 0,5 valandos. Siekiant nedidinti mokinių mokymosi krūvio, žmogaus saugos mokymui 5-8 

klasėse: – pirmą pusmetį išdėstomas visas 5 ir 8 klasės kursas, II-ą pusmetį  – 6-7 klasės kursas. 

112. Meninis ugdymas. 

112.1. 5-8  klasėse meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos 

dalykai.  

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

113. Progimnazija, rengdama mokyklos ir mokinio individualųjį ugdymo planą, sudarys 

sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį 

ugdymą ir būtiną švietimo pagalbą.  

114. Progimnazija mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuos 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu 

Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, ir šio skyriaus nuostatomis (jei šiame skyriuje nereglamentuojama, mokykla 

vadovaujasi kitomis Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis, reglamentuojančiomis švietimo programų 

įgyvendinimą) ir atsižvelgia į: 

114.1. formaliojo švietimo programą; 

114.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

114.3. individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, vykdydama švietimo pagalbos 

specialistų, progimnazijos  vaiko gerovės komisijos, pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos 

tarnybų rekomendacijas; 

114.4. progimnazijos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir 

švietimo pagalbos lėšos). 

115. Progimnazija, pritaikydama ugdymo planą mokinio reikmėms ir vadovaudamasi 

Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte nurodytu pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi,  gali: 

115.1. iki 30 procentų koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų 

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



 
 

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

veiklai, ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui ir kt., skaičių, siekiant 

plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius; 

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

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

gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas; 

115.4. keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą, atsižvelgdamos į mokinio galias ir 

sveikatą, poilsio poreikį, keliamus individualius ugdymo tikslus;  

115.5. formuoti nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tos pačios ar skirtingų klasių 

mokinių.  

116. Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pateikiamos 7 priede. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS  

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

117. Individualus ugdymo planas rengiamas: 

117.1. atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės 

ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, ugdymo programą, ugdymo formą ir mokymo 

organizavimo būdą; 

117.2. kai mokiniui pagal pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir  

progimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios 

švietimo pagalbos. 

           118. Pritaikant bendrąjį  progimnazijos ar klasės ugdymo planą individualioms mokinio 

ugdymosi reikmėms, galima: 

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

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

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

mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 

118.2. 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; 

118.3. besimokančiam pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, jei ugdymas 

įgyvendinamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 124 punktą, vietoje kelių vienos srities dalykų galima 

siūlyti integruotas tų dalykų pamokas, dalykų modulius, projektines veiklas, skirtas esminėms srities 

dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti; 

118.4. nemokyti užsienio kalbų turinčiojo kompleksinių negalių ir (ar) kompleksinių 

sutrikimų, į kurių sudėtį įeina klausos sutrikimai (išskyrus nežymų klausos sutrikimą). Užsienio 

kalbų pamokų laikas gali būti skiriamas lietuvių, lietuvių gestų kalbai mokyti; 

118.5. nemokyti muzikos turinčiojo klausos sutrikimą (išskyrus nežymų); 

118.6. nemokyti technologijų turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų 

(išskyrus lengvus); 

118.7. vietoj šiame punkte nurodytų dalykų mokinys gali rinktis kitus individualaus ugdymo 

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

pedagoginę pagalbą. 

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

ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte dalykų programoms 

įgyvendinti nurodomų savaitinių pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 20 procentų. 

Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti mažinamas ar didinamas 1 ar 2 

pamokomis. 

119.1. Sutrikusios klausos mokiniui mokyklos ar individualus ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 punktu, be to: 

119.1.1. atsižvelgiant į klausos netekimo laiką, kalbos išsivystymo lygį, turimus tarties 

įgūdžius ir gebėjimą bendrauti kalba, ugdymo plane specialiosios pamokos gali būti skiriamos tarčiai, 

kalbai ir klausai lavinti; 

119.1.2. kurčio ir neprigirdinčio mokinio ugdymo plane gali būti skiriama: lietuvių gestų 

kalbai – 2–3 pamokos, lietuvių kalbai ir literatūrai – 6–8 pamokos; 



 
 

119.1.3. kurčias ir neprigirdintis mokinys mokomas totaliosios komunikacijos žodiniu ar 

dvikalbiu metodu, atsižvelgiant į individualius gebėjimus ir tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus; 

119.1.4. mokiniui tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo specialiosioms pratyboms 

skiriama: 5 klasėje – 2 pamokos, 6–8 klasėse – po 1 pamoką per savaitę, turintiems kochlearinius 

implantus – po 2 pamokas per savaitę. Pratybų ir lietuvių kalbos pamokų turinys turi derėti. 

119.1.5. Sutrikusios regos mokiniui progimnazijos ar individualus ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 punktu. Ugdymo plane skiriamos specialiosios pamokos 

ir specialiosios pratybos:  

119.1.5.1. silpnaregiui mokiniui, kuriam gresia pavojus apakti, individualioms pratyboms (iki 

ketverių metų) mokyti(s) Brailio rašto gali būti (turint mokymo lėšų) skiriamos 1 ar 2 pamokos per 

savaitę, kursas gali būti intensyvinamas;  

119.1.5.2. aklam (regėjimo aštrumas nuo šviesos pojūčio iki 0,04) ir silpnaregiui (regėjimo 

aštrumas – 0,05–0,1) mokiniui regėjimui lavinti galima skirti 1 ar 2 pamokas per savaitę (turint 

mokymo lėšų). Šis kursas gali būti intensyvinamas; 

119.1.5.3. tiflopedagoginė pagalba aklam ir žymią silpnaregystę (regėjimo aštrumas su 

korekcija geriau matančia akimi nuo 0,05 iki 0,1) turinčiam mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio 

ugdymo programą, yra privaloma; 

119.1.5.4. nereginčiam mokiniui individualioms mobilumo lavinimo pratyboms skiriama po 1 

pamoką per savaitę. Šios pamokos gali būti skiriamos ir kasdienio gyvenimo bei komunikaciniams 

įgūdžiams ugdyti. 

119.2. Kurčneregio mokinio individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 7 priedu.  

119.3. Sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokiniui mokyklos ar individualus ugdymo 

planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 punktu. Ugdymo plane specialiosios 

pamokos skiriamos tarčiai, kalbai ir klausai lavinti: 

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

savaitę, mokinio kalbai ir komunikacijai lavinti; 

119.3.2. mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, tarties, kalbos ir komunikacijos 

lavinimo specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriama po 0,5–1 pamoką per savaitę (mokinys 

mokomas individualiai ar diferencijuotai). 

119.4. Judesio ir padėties sutrikimų turinčiam mokiniui mokyklos ar individualus ugdymo 

planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 punktu. Ugdymo plane pamokos gali 

būti skiriamos gydomajai kūno kultūrai, sensomotorikai lavinti, naudojimosi kompiuteriu įgūdžiams 

formuoti, komunikaciniams gebėjimams ugdyti: 

119.4.1. mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ar turinčiam judesio ir padėties 

sutrikimų (išskyrus lengvus), individualioms gydomosios kūno kultūros pratyboms gali būti skiriama 

1 ar 2 pamokos per savaitę; 

119.4.2. mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, 5-8 klasėse 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; 

119.4.3. 4-8 mokinių grupei gali būti skiriamos 2-3 gydomosios kūno kultūros pamokos per 

savaitę.  

120. 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 

 

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

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 44–55 punktų nuostatomis. 

122. 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).  

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

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

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

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

mokykla (vertinimo įrašai „įskaityta“, „neįskaityta“, pažymiai). 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS 

MOKINIAMS TEIKIMAS 

 

124. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

125. Progimnazija specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia 

vadovaudamasi teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos 

tarnybos ir progimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

126. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

126.1. 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“; 

126.2. 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; 

126.3. specialiųjų pratybų forma: individualių, 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. 

126.4. Specialioji pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

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

ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V – 1229 „Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

126.4.1. teikiama mokytojo padėjėjo; 

126.4.2. teikiama ugdymo proceso metu. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

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

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja progimnazija pagal vaiko gerovės 

komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas 

sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.  

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

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

pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms, o mokiniui, 

kuris mokosi tautinės mažumos kalba, – 2 papildomos valandos lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti. 

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

namie skiriama ne mažiau kaip 8 valandos per savaitę:  

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

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

129.2. turinčiam judesio ir padėties sutrikimų gali būti 1-2 valandos per savaitę skiriamos 

gydomajai mankštai. 

 

 

SUDERINTA                                                                       SUDERINTA    
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