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                                                                                                       PATVIRTINTA 

                                                                                                       Kauno Milikonių progimnazijos 

                                                                                                       direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31d. 

įsakymu Nr. V-127 

 

KAUNO MILIKONIŲ PROGIMNAZIJOS  2021-2022 IR 2022-2023 MOKSLO METŲ 

UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ugdymo programų bendrasis 

ugdymo planas (toliau –  Bendrasis ugdymo planas) reglamentuoja pradinio, pagrindinio ugdymo 

programų įgyvendinimą. 

2. Bendrojo ugdymo plano tikslas – apibrėžti bendruosius ugdymo programų įgyvendinimo 

reikalavimus progimnazijos ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant 

lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą 

būtinų kompetencijų.  

3. Bendrojo ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. suformuoti konkretų progimnazijos ugdymo turinį, atliepiantį mokinių mokymosi poreikius ir 

sudarantį lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti individualios pažangos, progimnazijos 

bendruomenės poreikius, panaudoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius leisiančius efektyvinti 

udymo(si) procesą; 

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

mokinių mokymosi poreikiams tenkinti. 

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. Progimnazijos 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. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus, plėtojant gebėjimus ir 

galias 

4.7. Kitos progimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

5. Progimnazijos ugdymo turinys įgyvendinamas vadovaujantis 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“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, 

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

V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos koncepcija), 

Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

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

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl 
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Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) 

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

organizavimo tvarkos aprašas), ir kt. 

 6. Progimnazijos įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti parengtas Kauno Milikonių 

progimnazijos ugdymo planas dvejiems mokslo metams.  

 
 

 
 

II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

7. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo 

metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams 

skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. 
 

8. Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais: 
 

8.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.;  

8.2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–8 klasių mokiniams – 185 ugdymo 

dienos; 

8.3. skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

 

9. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais: 

9.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.; 

9.2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–8 klasių mokiniams – 185 ugdymo 

dienos; 
 

9.3. skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 

 

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

skirsto pusmečiais: (mokytojų tarybos posėdžio 2021-06-14, protokolas MT2-2): 

2021 – 2022 m.m: 

          I-as pusmetis: 1-8 klasėse – 2021-09-01 – 2022-01-31; 

          II-as pusmetis:  

        1-4 klasėse – 2022-02-01 – 2022-06-09; 

        5-8 klasėse – 2022-02-01 – 2022-06-23. 

2022 – 2023 m.m : 

          I-as pusmetis: 1-8 klasėse – 2022-09-01 – 2023-01-31; 

          II-as pusmetis:  

        1-4 klasėse – 2023-02-01 – 2023-06-08; 

        5-8 klasėse – 2023-02-01 – 2023-06-22. 

 

11. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, 

keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant 
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aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai 

mokykloje ir kt.) reglamentuojama Bendrųjų ugdymo planų 7 priede. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

12. Rengiant progimnazijos ugdymo planą:  

12.1. progimnazijos vadovo įsakymu 2021-05-11 V-82 sudaryta darbo grupė progimnazijos 

ugdymo plano projektui parengti. Grupės darbui vadovauja progimnazijos vadovo įgaliotas asmuo – 

direktoriaus pavaduotoja;  

12.2. darbo grupė susitarė dėl progimnazijos ugdymo plano turinio, struktūros ir formos.  

12.3. Rengiant ugdymo planą darbo grupė rėmėsi mokslo metų pasiekimų kokybės 1-ose - 4-ose ir 

5-ose - 8-ose klasėse ataskaitomis: mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese 

duomenimis, progimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis. 2021 metų 1 – 4 

klasių pasiekimų kokybės ataskaitos duomenimis pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas lietuvių 

kalbos (80,28%- 2021m.m. (83,92% - 2020 m.m.)   ir matematikos (81,99% - 2021 m.m. (88,14% - 

2020m.m.) pasiekimų gerinimui. 2021 metų 5 – 8 klasių pasiekimų kokybės ataskaitos duomenimis 

pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas lietuvių kalbos (2021m. 73,47% - 2020m. 74,45%) ir 

matematikos (2021 m. 75,30% - 2020m. 76,15%)  pasiekimų gerinimui. Dėl užsitęsusios 

pandeminės situacijos ir organizuoto nuotolinio ugdymo(si) atsiradusioms spragoms pašalinti būtina 

skirti papildomas valandas ilgalaikėms ir trumpalaikėms lietuvių kalbos ir matematikos 

konsultacijoms 1 - 8 klasių mokiniams. Gamtamoksliniam ugdymui pagilinti ir šalinti spragoms, 5-

8 klasių mokiniams organizuoti gamtos ir žmogaus ir biologijos konsultacijas. 

13. Rengiant 2021-2022 ir 2022 - 2023 mokslo metų ugdymo planą Mokytojų taryboje susitarta 

(2021-06-14 Nr. MT2-2):  

13.1. progimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir integruojamąsias 

programas.  

13.1.1. Į 1-4 klasių dalykų ugdymo turinį integruoti: 

13.1.1.1. Žmogaus saugos bendrąją programą; 

13.1.1.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą; 

13.1.1.3. Etninės kultūros ugdymo programą; 

13.1.1.4. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programos – į visų dalykų programų 

turinį; 

13.1.1.5. Ugdymo karjerai programą; 

13.1.1.6. informacinių technologijų naudojimą, skaitmeninio turinio kūrimą, informatinio mąstymo 

ugdymą. 

14.1.2. Į 5-8 klasių dalykų ugdymo turinį integruoti: 

14.1.2.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroją programą; 

14.1.2.2. Etninės kultūros programą; 

14.1.2.3. Ugdymo karjerai programą; 

14.1.2.4. prevencinę programą, ugdančią mokinių socialines ir emocines kompetencijas, apimančią 

smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos 

gyvensenos skatinimą. 

14.1.3. Progimnazija 2021-2022 ir 2022 - 2023 mokslo metais 1-8-ose klasėse tęs pasirinktos 

prevencinės programos ,,Olweus Opkus“ įgyvendinimą. Progimnazija prevencinei programai 

įgyvendinti skirs 20 valandų (kiekvieną mėnesį po 2 du užsiėmimus) per mokslo metus. 

14.2. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma  – pamoka, kurios struktūrą ir vietą 

pasirenka pats mokytojas (integruota veikla, kūrybinės dirbtuvės, projektai, pamokos netradicinėse 

aplinkose);  

14.2.1. ugdymo procese organizuojant pamoką ugdymo(si) laikas: 1 klasėje – 35 min. (arba 45 min., 

jeigu viduryje pamokos organizuojama pedagoginė pertraukėlė), 2-8 klasėse – 45 min.   

14.2.2. Pamokų laikas: 
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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.  

 

15. Mokymosi pasiekimų gerinimo priemonės, jų įgyvendinimas ir mokymosi pagalbos teikimo 

tvarka numatyta ,,Milikonių progimnazijos mokinių pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos 

teikimo apraše“(patvirtinta direktoriaus 2021-06-29 įsakymu Nr.V-106). Priedas Nr.2; 

15.1. priemonės, padėsiančios pradinių klasių mokiniams pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų – 

matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijos visų klasių mokiniams, kurias teiks tų pačių klasių 

mokytojos. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia teikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas 

tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt. Mokymosi sunkumams neišnykus, tariamasi dėl 

specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimo ir vykdymo, sudaromas individualus mokymosi 

planas; 

15.2. priemonės, padėsiančios 5 - 8 klasių mokiniams pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų – 

matematikos ir lietuvių kalbos, gamtos ir žmogaus, biologijos konsultacijos visų klasių mokiniams, 

kurias teiks tų pačių klasių mokytojos. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia teikia jį mokantis 

mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt. Mokymosi sunkumams 

neišnykus, tariamasi dėl specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimo ir vykdymo, sudaromas 

individualus mokymosi planas. 

16. Švietimo pagalba bus teikiama vadovaujantis ,,Kauno Milikonių progimnazijos švietimo 

pagalbos tvarkos aprašu“ (patvirtinta progimnazijos direktoriaus 2021 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 

V-108). Priedas Nr.3 

17. Neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo valandos mokinių ugdymo(si) poreikiams 

tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių ugdymosi poreikius, atsižvelgiant į progimnazijos iškeltus 

ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas. Plačiau pateikta 20 punkte. 

18. Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti: 

18.1. 1-4 klasėse valandos naudojamos matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijoms teikti; 

18.2. 5-8 klasėse: ilgalaikėms ir trumpalaikėms konsultacijoms mokymosi pagalbai teikti (gabiems 

mokiniams, mokiniams turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi pasiekimams); 

pagilintam anglų kalbos mokymui. 

19. Progimnazija nusprendė žmogaus saugos dalyko mokymą intensyvinti ir metų programą 

įgyvendinti per pusmetį. I-ą pusmetį žmogaus sauga bus dėstoma 5 ir 8 klasėms, II-ą pusmetį – 6 ir 

7 klasėms. 

20.  Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, progimnazija siūlo mokiniams rinktis: 

20.1. įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas, atitinkančias mokinių saviraiškos 

poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas 

(neformaliojo ugdymo valandos / pamokos trukmė – 45 min.), numatytas Bendrųjų ugdymo planų 

75, 109 punktuose. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius mokykla 

žymi Mokinių registre. Neformaliojo švietimo valandos, atsižvelgiant į progimnazijos ugdymo 

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

tikslingumą, mokinių poreikių tyrimo rezultatus skiriamos meninei saviraiškai (dailės, muzikos), 

sporto ir sveikos gyvensenos ugdymui, profesinėms (techninė kūryba, IT technologijų taikymas) ir 

edukacinėms (matematikos, gamtos mokslų, kalbų) kompetencijoms įgyti: 

 

Eil. 

Nr. 

Būrelio pavadinimas Val. skaičius 

per savaitę 

Klasių 

grupės 

Grupių 

skaičius 

Meno kolektyvai 

1.  Šokiai mažiesiems 3 1-4 kl. 3 grupės 

2.  Jaunučių choras 3 1-4 kl. 3 grupės 
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3.  Šokio kolektyvas „Guminukai“ 2 3-4 kl. 1 grupė 

4.  Dramos būrelis „Mes – mūsų“ 6 1-4 kl. 3 grupės 

5.  Dramos būrelis „Mes – mūsų“ 2 5-8 kl. 1 grupė 

Meninė saviraiška 

1. Dailės būrelis 3 1-4 kl. 3 grupės 

2. Dailės būrelis 2 5-8 kl. 2 grupės 

3. Kūrybinės dirbtuvės 2 1-2 kl. 2 grupės 

Sportas, sveika gyvensena 

1. Judriųjų žaidimų būrelis 2 1-2 kl. 2 grupės 

2. Sporto būrelis „Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs“ 

1 3-4 kl. 1 grupė 

3. Sporto būrelis „Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs“ 

2 5-6 kl. 1 grupė 

4. Kvadrato būrelis 2 5-6 kl. 1 grupė 

5. Mažojo golfo būrelis 4 3-6 kl. 2 grupės 

6. Karatė 3 1-4 kl. 3 grupės 

7. Sportinių žaidimų būrelis 1 5-6 kl. 1 grupė 

8. Sportinių žaidimų būrelis 1 7-8 kl. 1 grupė 

9. Zumba 2 5-8 kl.  1 grupė 

                                                Techninė kūryba   

1. Jaunieji eismo draugai 1 1-3 kl. 1 grupė 

2. Kuriame kompiuteriu 3 2-4 kl. 3 grupės 

3. Lego robotika 8 2-3 kl. 4 grupės 

4. Lego robotika 2 5-6 kl. 1 grupė 

5. VEX Robotika 2 5-7 kl. 1 grupė 

Intelektualinis ugdymas 

1. Pasaulį pažįstame angliškai 3 2-4 kl. 3 grupės 

2. Jaunieji tyrėjai 1 3 kl. 1 grupė 

3. Jaunieji tyrėjai 2 5-6 kl. 2 grupės 

4. Žiniukų klubas 3 2-4 kl. 3 grupė 

Pilietinis ugdymas, nevyriausybinės organizacijos, projektinė veikla, savivalda 

1. Mokinių klubas 1 5-8 kl. 1 grupė 

 

 

 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

21. Progimnazija, planuodama 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo ugdymo turinio 

įgyvendinimą Mokytojų tarybos susirinkime (2021-06-14 protokolas Nr. MT2-2), priėmė 

sprendimus dėl:  

21.1. progimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir integruojamąsias 

programas.  

21.1.1. Į 1-4 klasių dalykų ugdymo turinį integruoti: 

21.1.1.1. Žmogaus saugos bendrosios programos 8 temos kiekvienoje klasių grupėje integruojamos 

– į pasaulio pažinimo  (5 temos) ir popamokinę pradinių klasių mokinių veiklą (3 temos); 

21.1.1.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos 7 temos – į 

pasaulio pažinimo (3), fizinio ugdymo (2),  lietuvių kalbos (2) ir popamokinę klasių vadovų veiklą; 

21.1.1.3. Etninės kultūros ugdymo programos 8 temos kiekvienoje klasėje integruojamos į lietuvių 

kalbos (4), pasaulio pažinimo (3)ir meninio ugdymo pamokas, klasių vadovų, neformaliojo švietimo 
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vadovų organizuojamą veiklą progimnazijoje ir už jos ribų. Parengtas pradinių klasių etninės 

kultūros integravimo planas (aprobuotas pradinių klasių metodinės grupės susirinkime 2021-06-09, 

protokolas Nr. 5); 

21.1.1.4. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programos – į visų dalykų programų 

turinį; 

21.1.1.5. Ugdymo karjerai programa integruojama į dalykų pamokas, klasių vadovų, neformaliojo 

švietimo vadovų organizuojamą veiklas progimnazijoje ir už jos ribų. 

21.1.2. į 5-8 klasių dalykų ugdymo turinį integruoti:  

21.1.2.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą. Programa bus 

įgyvendinama remiantis progimnazijoje parengtu šios programos integravimo planu, patvirtintu 

progimnazijos direktoriaus 2017-07-07 įsakymu Nr. V-160.  5-8 klasėse dalį temų iš skyrių 

,,Psichikos sveikata“ ir ,,Socialinė sveikata“ dėstys progimnazijos psichologė per klasių valandėles. 

Dalis programos turinio įgyvendinama per įvairius projetus, akcijas, renginius, paskaitas, 

organizuojamus progimnazijos sveikatos priežiūros specialistės, socialinės pedagogės, klasių 

vadovų; 

21.1.2.2. Ugdymo karjerai programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.V-72) bus įgyvendinama 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. Priimtas sprendimas vadovautis progimnazijos direktoriaus 2018-11-09 

įsakymu Nr.V-250 patvirtinta ,,Ugdymo  karjerai programos įgyvendinimo tvarka“; 

21.1.3. progimnazija 2020-2021 mokslo metais 1-8-ose klasėse tęs pasirinktos prevencinės 

programos ,,Olweus Opkus“ įgyvendinimą. Progimnazija prevencinei programai įgyvendinti skirs 

20 valandų (kiekvieną mėnesį po 2 du užsėmimus) per mokslo metus; 

21.1.4. mokytojas, klasės vadovas formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, ilgalaikiuose 

metiniuose ir klasių vadovų planuose numato ugdymo dalykus, į kuriuos bus integruojamas 

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

Etninės kultūros ugdymo, Karjeros ugdymo, informacinių komunikacinių technologijų ugdymo 

turinys. 

21.2. Į istorijos ir geografijos dalykų turinį integruojamos Lietuvos ir pasaulio realijos, kurios nuolat 

ir sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su mokiniais, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų 

temos, tokios kaip: nacionalinio saugumo samprata ir sistema Lietuvos Respublikoje; 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 kitos panašios temos; 

21.3. informacinis raštingumo kompetencijos ugdomos per visų dalykų pamokas, įgyvendinant 

projektus, teikiant darbų pristatymus, atliekant ilgalaikius namų darbus, atliekant dalykų 

elektroninių pratybų užduotis (EMA pratybos, EDUKA skaitmeninė mokymo, mokymosi ir 

įsivertinimo aplinka).  

21.4. financinio raštingumo pradmenis mokiniai įgis per matematikos pamokas; 

21.5. 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 – progimnazijos koridoriuose. Pertraukos po 3 ir 4 pamokų – 

fiziškai aktyvios pertraukos. Joms skirta po 20 min. 

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

progimnazijos ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Pradinio ir Pagrindinio  

ugdymo bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių. Progimnazija nutarė šios 

veiklos organizavimui skirti 10 mokslo metų dienų, jas nuosekliai išdėstant per visus mokslo metus. 

Pažintinė kultūrinė veikla bus organizuojama ir progimnazijoje, ir kitose aplinkose (muziejuose, 

atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose). 

22.1. planuojamos pažintinės veiklos 2021–2022 m.m  ir 2022–2023 m.m.: 

 

Laikas Veiklos pavadinimas Organizuoja Klasės 
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Rugsėjo 1 - oji Mokslo žinių diena 1-8 kl. vadovai,  

progimnazijos 

administracija 

1-4 5-8 

Rugsėjis Mažoji progimnazijos sporto 

olimpiada 

1-4 kl. vadovai, fizinio 

ugdymo mokytojos 

1-4  

Spalis Turizmo diena 5-8 kl. vadovai, fizinio 

ugdymo, geografijos, 

biologijos mokytojai 

 5-8 

Birželis Edukacinių programų 

muziejuose diena 

1-8  kl. vadovai 1-4 5-8 

Visus metus  Edukacinių išvykų dienos (2 

dienos) 

1-8  kl. vadovai 1-4 5-8 

Lapkritis Dienos projektas. Patyriminis 

ugdymas „Skaičių magija“ 

1-4 kl. mokytojos 1-4  

Kovas Dienos projektas. Patyriminis 

ugdymas „Žaidimas – būdas 

pažinti draugus ir pasaulį“ 

1-4 kl. mokytojos 1-4  

Balandis Dienos projektas. Patyriminis 

ugdymas „Pasimatuok 

profesiją“ 

1-4 kl. mokytojos 1-4  

Gegužė Dienos projektas. Patyriminis 

ugdymas. „Pasaulį pažįstu per 

meną“ 

1-4 kl. mokytojos 1-4  

Lapkritis Dienos projektas ,,Mūsų 

kultūrinis paveldas“ 

Dalykų mokytojai  5-8 

Gruodis Kultūrinio paveldo projekto 

,,Kūčių ir Kalėdų papročiai ir 

tradicijos“ pristatymas 

Dorinio ugdymo, 

lietuvių kalbos, 

matematikos mokytojai 

ir klasių vadovai 

1-4 5-8 

Vasaris Dienos projektas ,,Mokomės 

rasti reikiamą informaciją“ 

Dalykų mokytojai  5-8 

Birželis Karjeros ugdymo diena 

(mokiniai vyksta į tėvų 

darbovietes) 

Progimnazijos 

administracija, klasių 

vadovai 

 5-8 

Birželis Klasės bendruomenės diena 5-8 kl. vadovai,  

progimnazijos 

administracija  

 5-8 

 

23. Dėl socialinės – pilietinės veiklos organizavimo: 

23.1. 5-6 klasių mokiniams skirti 10 valandų per mokslo metus socialinei pilietinei veiklai atlikti; 

23.2. 7-8 klasių mokiniams skirti 11 valandų per mokslo metus socialinei pilietinei veiklai atlikti; 

23.3. mokiniams siūlomos socialinės veiklos kryptys: 

Kryptis Klasių 

grupė 

Veikla Atsakingi 

K
ū
ry

b
a 

5-8 klasės Atstovavimas progimnazijai šokių, teatro, 

muzikos, dailės ir kt. veiklose (po 1 val už 

kiekvieną renginį). 

P
ro

g
im

n
az

ij
o
s 

ir
 

k
it

ų
 į

st
ai

g
ų
 

d
ar

b
u
o
to

ja
i,

 

o
rg

an
iz

u
o
ja

n
ty

s 
 

m
o
k
in

ių
 s

o
ci

al
in

ę 

v
ei

k
lą

 

(m
o
k
y
to

ja
i,

 

p
ro

g
im

n
az

ij
o
s 

b
en

d
ru

o
m

en
ės

 

n
ar

ia
i,

  

b
ib

li
o
te

k
o
s,

 

d
ar

že
li

o
 

d
ar

b
u
o
to

ja
i)

. 

5-8 klasės Kūrybinės dirbtuvės (progimnaziją 

reprezentuojančių suvenyrų gamyba, dekoracijų 

ruošimas, progimnazijos bendrųjų erdvių 

dekoravimas). 
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V
ei

k
sm

as
 

(d
ar

b
in

ė,
 o

rg
an

iz
ac

in
ė 

v
ei

k
la

) 

5–6 klasės Progimnazijosteritorijos priežiūra (patalpų 

valymas, gėlių laistymas, rūbinių tvarkymas, 

smulkus remontas). 

7–8 klasės Pagalba progimnazijojeorganizuojamuose 

renginiuose (budėjimas, svečių registravimas,  

pagalba organizuojant bei vedant įvairius  

progimnazijosrenginius, klasės 

popietes/vakarones). 

7-8 klasės Mikrorajono aplinkos tvarkymas, pagalba 

seniūnijai. 

7-8 klasės Aktyvių pertraukų organizavimas. 

6-8 klasės Darbas vaikų darželyje. (Vaikų darželyje žaidžia, 

bendrauja su vaikais, organizuoja įvairias veiklas, 

teikia pagalbą auklėtojoms rengiant priemones, 

gražina aplinką, ruošia stendus ir t. t.). 

5-8 klasės Veikla progimnazijos prailgintos darbo dienos 

grupėje(padeda ruošti n.d., žaidžia ir ....). 

P
ag

al
b
a 

5–8 klasės Pagalba draugui. 

5-8 klasės Pagalba klasės vadovui, mokytojams, kitiems 

bendruomenėms nariams. 

7–8 klasės Dalyvavimas labdaros akcijose (maisto bankas ir 

pan).  

 

Kita veikla. 

(fiksuotas 

valandų 

skaičius) 

5-8 klasės Aktyvi veiklaprogimnazijossavivaldos 

institucijose (progimnazijos, mokinių taryboje) – 

iki 2 val. 

Klasės seniūnas – iki 2 val. 

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

parengtose formose; 

23.5. socialinę-pilietinę veiklą fiksuoja klasių vadovai e-dienyne. 

24. 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 – progimnazijos koridoriuose. Pertraukos po 3 ir 4 pamokų – 

fiziškai aktyvios pertraukos. Joms skirta po 20 min. 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

25. Progimnazija priėmė sprendimą dėl mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo. Mokinio 

individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi poreikiams 

pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, prisiimti asmeninę 

atsakomybę už mokymąsi. Individualus ugdymo planas sudaromas:  

25.1. atvykęs mokytis iš užsienio; 

25.2. turi specialiųjų ugdymosi poreikių; 

25.3. kitais mokyklos dokumentuose numatytais atvejais: 

25.3.1. mokymosi pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio ugdymo 

bendrosiose programose ar Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro 

pažangos; jei nepasiekiamas patenkinamas lygis nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu; 

25.3.2. pasiekimai aukšti (ypač mokinio, galinčio pasiekti aukščiausią ir aukštą lygius, gabumams 

plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti individualios pažangos). 

26. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis: 
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26.1. teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos 

vertinimą;  

26.1.1. pradinių klasių mokinių pasiekimai apibendrinami orientuojantis į Bendrojoje programoje 

parašytus mokinių pasiekimų lygius (nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). 

Dorinio ugdymo dalykai vertinami p.p (padarė pažangą), n.p (nepadarė pažangos); 

26.1.2. 5-8 klasėse mokinių dalykų pasiekimai vertinami dešimties balų sistema, dorinio ugdymo – 

,,įskaityta“/ ,,neįskaityta“; 

26.1.3. mokiniui, pagal gydytojo rekomendaciją ir progimnazijos vadovo įsakymu atleistam nuo 

dalyko mokymosi, rašoma „atleistas“. 

27. Mokinio asmeninė pažanga stebima pagal Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo tvarką, 

suderintą su mokytojų taryba.  

28. Mokytojas ilgalaikiuose planuose numato vertinimą ir įsivertinimą, siedamas jį su mokymosi 

tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir galias; 

28.1.1. pusmečio pažymys vedamas skaičiuojant visų dienyne įrašytų pažymių aritmetinį vidurkį. 

28.1.2. metinis pažymys vedamas skaičiuojant I ir II pusmečio pažymių vidurkį. Pažymio vidurkis 

apvalinamas pagal taisykles: esant 7,4 – vedamas 7, esant 7,5 vedamas 8. 

28.1.3.mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą reglamentuoja ,,Milikonių 

progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas“, parengtas vadovaujantis 

Ugdymo programų aprašu, Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis ir kitais 

galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimus ir pažangos vertinimą 

(patvirtinta progimnazijos direktoriaus 2021-06-29 įsakymu Nr. V-106). Priedas Nr.1. 

29. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime mokykla dalyvauja mokyklos savininko teises 

ir pareigas įgyvendinančios institucijos (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės 

vykdomosios institucijos (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos – 

viešosios įstaigos), savininko (dalyvių susirinkimo) (kitos mokyklos) arba mokyklos vadovo 

sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai naudojami ugdymo procese mokinio mokymuisi planuoti 

ir neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

30. Mokiniams mokymosi krūvis per savaitę paskirstytas proporcingai. Mokiniui, kuris mokosi 

pagal pradinio ugdymo programą nebus daugiau kaip 5 pamokos per dieną, pagrindinio ugdymo 

programą –  daugiau kaip 7 pamokos per dieną.  

30.1. 1-4 klasėse – 4-5 pamokos; 

30.2. 5-8 klasėse – 5-7 pamokos; 

30.3. penktadienį 1-4 klasių mokiniams organizuojamos 4-5 pamokos, 5-8 klasių mokiniams 5 

pamokos ir klasės valandėlė. 

31. Kontroliniai darbai: 

31.1. progimnazija užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas; 

31.2. apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš 2-3 pamokas; 

31.3. kontrolinio darbo mokinys gali nerašyti po ligos; 

31.4. kontroliniai darbai nerašomi iš karto po mokinių atostogų. 

32. Namų darbai: 

32.1. 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; 

32.2. namų darbai skiriami: 1 klasių mokiniams 1 val. per savaitę apimties, 2 klasių  – iki 30 min. 

per dieną, 3-4 klasių ne daugiau kaip 1 val. per dieną, 5-6 klasių mokiniam ne daugiau kaip 1,5 

valandos per dieną, 7-8 kl. mokiniams – ne daugiau kaip 2 valandų per dieną; 

32.3. namų darbai neskiriami mokinių atostogoms; 
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32.4. namų darbai neskiriami dėl įvairių priežasčių neįvykusių  pamokų uždaviniams įgyvendinti. 

32.5. mokiniams, kurie negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių 

kultūrinių sąlygų namuose, sudaryta galimybė juos atlikti progimnazijoje, dalykinių konsultacijų 

metu. 

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

dalį,  skirtas didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius,  suderinus su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

34. Atsižvelgiant į mokytojų pasiūlymus ir ugdymo plano rekomendacijas, sudarant tvarkaraštį, 

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

klasėje, žmogaus saugos mokymui 5-8 klasėse: pirmą pusmetį išdėstomas visas 5 ir 8 klasių kursas, 

antrą pusmetį  – 6-7 klasių kursas. 

35. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikių 

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

mokymosi poreikio išsiaiškinti neaiškumus. Trumpalaikės konsultacijos bus organizuojamos 1-4 

klasių mokiniams matematikos ir lietuvių kalbos žinių spragoms šalinti ir gabių vaikų rengimui 

olimpiadoms ar konkursams. Jos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) elektroniniu dienynu informuojami apie mokiniui siūlomą mokymosi pagalbą, apie 

mokinio daromą pažangą.  5-8 klasių mokiniams bus organizuojamos lietuvių, matematikos, gamtos 

ir žmogaus, biologijos trumpalaikės konsultacijos. Ilgalaikės lietuvių kalbos konsultacijos skiriamos 

5-tų klasių mokiniams, įskaitant jas į mokinių mokymosi krūvį. Ilgalaikės matematikos 

konsultacijos skiriamos 8-tų klasių mokiniams, įskaitant jas į mokinių mokymosi krūvį. 

36. 1-4 klasių mokiniai, kurie mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklose, nuo dailės, muzikos ir fizinio ugdymo pamokų neatleidžiami. 

37. 5-8 klasių mokinys progimnazijos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo dailės, muzikos, 

šokio, fizinio ugdymo 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 programų ar kitų neformaliojo švietimo programų turiniu, kuris turi derėti su 

Bendrųjų programų turiniu. Programas ar jų nuorodas progimnazijai pateikia mokinys ar mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su prašymu dėl atleidimo nuo to dalyko pamokų iki progimnazijos 

sprendimu numatomos datos.  

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

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

38.2. 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.  

39. 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 fizinio ugdymo pamokų, kaip lankantys sportinės krypties neformaliojo švietimo 

įstaigas, pusmečio pabaigoje laiko įskaitą,  kurios įvertinimas tampa pusmečio pažymiu. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

40. Mokymosi pagalba  progimnazijoje teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. 

Ypatingas dėmesys skiriama mokiniams:  

41.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiems dalį pamokų;  

41.2. gavusiems nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  
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41.3. gavusiems kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;  

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

bendrosiose programose ir mokiniai nedaro pažangos;  

41.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiektas patenkinamas lygmuo;  

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

sritimi;  

41.7. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu; 

41.8. kitais progimnazijos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

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

mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų. 

43. Mokymosi pagalbai gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams teikti, namų darbų 

atlikimui mokykla skiria konsultacijas, panaudodama pamokas, skirtas mokymosi pagalbai ir 

ugdymo poreikiams tenkinti: 

43.1. 1-4 klasių mokiniams mokymosi pagalbą teikia juos mokantys mokytojai; 

43.2. 5-8 klasių mokiniams:  lietuvių kalbos – 7 val., matematikos – 5 val., gamtos ir žmogaus – 2 

val., biologijos – 2 val.;  

43.3. mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumą  analizuoja ir kompleksiškai vertina dalykų 

mokytojai ir klasių vadovai pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką; 

43.4. progimnazijoje paskirtas asmuo, atsakingas už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą 

ir mokymosi pagalbos teikimo organizavimą – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

44. Progimnazija, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

Pradinio ar pagrindinio ugdymo programos ar pradinio ugdymo programą (toliau – tarptautinė 

bendrojo ugdymo programa): 

44.1. priims jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 

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

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

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas). Progimnazija  išsiaiškins  

atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais, švietimo pagalbos poreikį ar 

poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos;  

44.2. informuos Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrių; 

44.3. kartu su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) numatys atvykusio mokytis asmens tolesnio 

mokymosi perspektyvą, aptars švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą laiko dalį intensyviai 

mokytis lietuvių kalbos; 

44.4. paskirs asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į progimnazijos  

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

44.5. sudarys mokinio mokymosi individualų planą, kuriame gali būti numatytas ir pamokų 

skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 punktuose, 

paliekant galimybę kurį laiką nesimokyti kai kurių dalykų ar jų dalies, nepažeidžiant mokinio 

mokymosi poreikių;  

44.6. numatys preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, progimnazijos teikiamos 

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

įsipareigojimus. Adaptaciniu laikotarpiu bus stebima mokinių individuali pažanga ir jų pasiekimų 

nevertinti pažymiais. Užsitęsus mokinio adaptacijai ar iškilus sunkumų, susijusių su adaptacija, į 

adaptacijos procesų valdymą bus įtraukta  progimnazijos Vaiko gerovės komisija; 

44.7. progimnazija nuolat bendradarbiaus su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais 

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

44.8. mokiniams bus siūlomos neformaliojo vaikų švietimo veiklos, konsultuojami dėl jų 

pasirinkimo;  
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44.9. progimnazija numatys klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais).  

45. Jeigu mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą,  progimnazija gali organizuoti: 

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

intensyviu būdu. Tam skirs 1 papildomą pamoką iš valandų, skirų mokinių poreikiams tenkinti. Ši 

pagalba bus teikiama mokiniui iki 1 metų (išimtinais atvejais iki 2 metų) ar trumpiau pagal mokinio 

poreikius ir daromą pažangą. 

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS  

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

46. Progimnazija, įgyvendindama Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programas, nustatė laikinosios 

grupės dydį pagal skirtas mokymui lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali būti mažesnis 

nei 8 mokiniai ir nedidesnis nei nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje: 1-4 klasėse – 24, 5-

8 klasėse – 30. 

47. Progimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes arba sudaromos laikinosios 

grupės: 

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

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

47.1.3. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti,  atsižvelgiant į darbo vietų 

kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos normos. 

48. 5-tų – 8-tų klasių mokiniai į laikinąsias grupes/srautus dalijami per lietuvių kalbos, matematikos 

ir anglų kalbos pamokas; 

48.1. mokiniai į laikinąsias grupes/srautus yra skirstomi atsižvelgiant į jų žinių ir gebėjimų lygį, 

nepažeidžiant jų priklausomybės konkrečiai klasei; 

48.2. priklausomybė mokymosi laikinajai grupei/srautui gali būti keičiama pusmečio pabaigoje 

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

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

 
 

49. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

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

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 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.  

50. Mokiniai mokomi namie savarankišku ar (ir) nuotoliniu 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. 

51. Pradinio ugdymo bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal atskirus 

ugdymo dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį.  

52. Mokiniams, kurie mokosi namie: 

52.1. pagal pradinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

52.1.1. 1–3 klasėse skiriama 315 pamokų per mokslo metus (9 pamokos per savaitę)  Pradinio 

ugdymo bendrųjų programų ugdymo dalykams įgyvendinti;  

52.1.2. 4 klasėje – 385 pamokos per mokslo metus (11 pamokų per savaitę); 

52.2. pagal pagrindinio ugdymo programą  savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 
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52.2.1. 5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus (12 pamokų per savaitę);  

52.2.2. 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus (13 pamokų per savaitę).  

53. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys, kuris 

mokosi namie pagal pradinio ugdymo programą, gali nesimokyti menų ir fizinio ugdymo, pagal 

pagrindinio ugdymo programą – dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo, pagal vidurinio 

ugdymo programą – meninio ugdymo ir technologijų pasirinkto dalyko, technologijų, fizinio 

ugdymo. Dienyne ir mokinio individualiame plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma 

„atleista“. Pamokos, gydytojo leidimu lankomos mokykloje, įrašomos į mokinio individualų 

ugdymo planą.  

54. Progimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų 

pamokų per savaitę mokymosi pasiekimams gerinti. 

 

 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU PAGAL PAGRINDINIO  

UGDYMO PROGRAMĄ 

 

55. Progimnazija priima sprendimą dėl mokinių, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu: 5–8 klasių mokiniams iki 10 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus. 

56. Progimnazija, planuodama organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. 

įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“ ir „Kauno Milikonių progimnazijos nuotolinio mokymo tvarkos aprašu“ (patvirtinta 

progimnazijos direktoriaus 2021-06-29 įsakymu Nr. V-108). Priedas Nr.4. 

57. Konsultacijos (individualios ir grupinės), atsižvelgiant į mokyklos konkrečią situaciją, gali būti 

organizuojamos tik nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu ir (ar) kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu. 

58. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, įvertina 

mokinių mokymosi sąlygas namuose, aprūpinimą mokymosi priemonėmis, reikalingomis dalyvauti 

nuotolinio mokymosi procese. Progimnazija sprendžia ir šalina priežastis, dėl kurių mokiniai negali 

mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad mokinio namuose nėra 

sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokytis 

mokykloje. 

59. Progimnazija, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

turi užtikrinti visų mokymo procesui būtinų mokymosi išteklių organizavimą, struktūrą.  

60. Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

progimnazija užtikrina, kad sinchroniniam ugdymui kiekvienai kasei būtų skirta ne mažiau kaip 60 

procentų ugdymo proceso laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui (per 

savaitę, mėnesį, mokslo metus). 

61. Progimnazija, pradėdama ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį sinchroniniam ir asinchroniniam 

ugdymui organizuoti. Ugdymo proceso tvarkaraštis, jo keitimai mokiniui, mokinio tėvams 

(globėjams, rūpintojams) žinomi iš anksto. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 90 min. 

Pamokos struktūra pritaikoma asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsižvelgiant į 

dalyko programos ypatumus ir mokinių amžių. Mokiniams mokantis asinchroniniu būdu, mokytojas 



14 

 

asinchroniniam ugdymui skirtą ugdymo proceso laiką skiria mokinių konsultacijoms. Organizuojant 

ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, nustatoma pertraukų trukmė, iš 

kurių viena – ilgesnės trukmės, skirta pietų pertraukai. 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

62. Pradinio ugdymo bendrųjų programų turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis 

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

ugdymas.  

63. Progimnazija, įgyvendindama pradinio ugdymo turinį, susitaria dėl: 

63.1. planuodamas ugdymo laiką, išlaiko metams klasei ugdymo dalykams skiriamas pamokas, 

nurodytas Bendrųjų ugdymo planų 75 punkte; 

63.2. mokykla einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymosi poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo 

metams skirtą pamokų / ugdymo valandų skaičių; 

64. Pamokų skaičius Pradinio ugdymo bendrajai programai per savaitę, kai pamokos trukmė 1 

klasėje – 35 minutės ir 2–4 klasėse – 45 minutės: 

Dalykai 
1 a,b,c,d,e 

klasės 

2 a,b,c,d,e 

klasės 

3 a,b,c,d,e 

klasės 

4 a,b,c,d,e, 

klasės 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 

Lietuvių kalba  8 7 7 7 

Užsienio kalba (anglų) 0 2 2 2 

Matematika 4 5 4 5 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 

Muzika 2 2 2 2 

Šokis 1 1 1 1 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 

Iš viso privalomų pamokų skaičius 

metams  
 23   25   24   25  

Pamokos, skiriamos mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti  
10 11 

 
 

65. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos matematikos ir lietuvių kalbos 

konsultacijoms teikti. 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

66. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:  

66.1. dorinis ugdymas:  

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

tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą;  

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

klasėse. Etikai mokytis sudaromos laikinosios grupės 1 a,b,c,d,e klasėse, 2 a,b,c,d,e klasėse, 3 

a,b,c,d,e klasėse, 4 a,b,c,e klasėse.  
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66.1.3. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų, rūpintojų) parašytą prašymą.  

66.2. kalbinis ugdymas: 

66.2.1. lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą; 

66.2.2. pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

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

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

66.3. socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  

66.3.1. progimnazijoje įrengta gamtos ir technologinių mokslų laboratorija, kurioje 1 - 4 klasių 

mokiniai ugdysis praktinius gamtamokslinius gebėjimus. Ne mažiau nei viena ketvirtoji dalykui 

skiriamų pamokų vyks natūralioje gamtinėje aplinkoje (progimnazijos kiemelyje, stadione, Šilainių 

parke), panaudojant IKT, užsakant edukacines pamokas miesto muziejuose, Zoologijos sode, 

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

66.4. Socialiniams gebėjimams ugdytis  ne mažiau, kaip viena ketvirtoji 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. 

66.5. fizinis ugdymas: 

66.5.1. 1 - 4 klasėse fiziniam ugdymui skiriamos 3 ugdymo valandos per savaitę; 

66.5.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip: 

66.5.2.1. mokinių grupės sudaromos iš skirtingų klasių;  

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

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

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

progimnazijoje; 

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

organizuojamos judriosios pertraukos ir fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos. 

66.6. meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis):  

66.6.1. progimnazija, atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir 

mokyklos galimybes mokykloje, valandas, skiriamas meniniam ugdymui,  paskirsto: dailei ir 

technologijoms – 2 val., muzikai – 2 val., šokiui – 1 val.  

66.7. informacinės technologijos: 

66.7.1. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese naudojamos 

šiuolaikinės skaitmeninės technologijos; 

66.7.2. informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo 

priemonė. 1-4 klasėse naudojamos EMA, EDUKA skaitmeninės pratybos, lietuvių kalbos, 

matematikos ir pasaulio pažinimo pamokose; 

66.7.3. informacinių komunikacinių technologijų pradmenys įgyjami neformaliojo ugdymo 

užsiėmimuose (būrelio ,,Kuriame kompiuteriu“ programa). 

 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

67. Mokykla įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo sritys ir 

dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji užsienio 

kalba, antroji užsienio kalba; matematika; gamtamokslinis ugdymas: gamta ir žmogus, biologija, 

fizika, chemija; socialinis ugdymas: istorija, geografija; meninis ugdymas: dailė, muzika; 
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informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo 

įgūdžių ugdymas.  

68. Mokykla, įgyvendinanti pagrindinio ugdymo programą, siūlo mokiniams rinktis: 

68.1. pagilinto mokymosi programą – pirmosios užsienio kalbos. Pagilinta anglų kalbos mokymo 

programa įgyvendinama panaudojant pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir 

mokymosi pagalbai teikti.; 

68.2. projektines veiklas, kurios 5–8 klasėse organizuojamos pagal konkrečios mokyklos 

projektinių veiklų įgyvendinimo sistemą ir priimtus sprendimus dėl jų organizavimo ir vertinimo. 

69. 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 įtraukiami klasės vadovai,  progimnazijos 

pagalbos specialistai.  Per adaptacinį laikotarpį  mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nebus 

vertinami. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

70. Dorinis ugdymas:  

70.1. dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, 

rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats;  

70.2. siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama 

rinktis dvejiems metams (5–6, 7–8 klasėms).  

71. Lietuvių kalba ir literatūra: 

71.1. progimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį ir įvertinus mokinių metinės pasiekimų kokybės 

lietuvių kalbos rezultatus siūlo 5-tų klasių mokiniams ilgalaikias lietuvių kalbos konsultacijas 

raštingumo įgūdžiams gerinti; 

71.2. integruoja į lietuvių kalbos ir literatūros programos įgyvendinimą pilietiškumo pagrindų 

mokymą, laisvės kovų istorijai skiriant ne mažiau kaip 18 pamokų; 

72. Užsienio kalba: 

72.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi kaip 

pirmosios užsienio kalbos iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

72.2. antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 

metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją užsienio 

kalbą: rusų ar vokiečių;  

72.3. 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 

Pagrindinio ugdymo 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 toliau mokytis pradėtos kalbos. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) 

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

įveikti programų skirtumus: 

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

per savaitę; 

72.3.2. susidarius mokinių laikinajai grupei, kurios dydį numato mokykla, atsižvelgdama į mokymo 

lėšas, skiriamos dvi papildomos pamokos; 

72.4. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą ir 

mokykla nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta Pagrindinio 

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

įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Mokykla sudaro 
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mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos pamokų 

lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse; 

72.5. jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) pritarus, 

pageidauja toliau mokytis pradėtos kalbos, o mokykla neturi tos kalbos mokytojo: 

72.5.1. mokiniui sudaromos sąlygos mokytis užsienio kalbos kitoje mokykloje, kurioje vyksta tos 

kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir su valstybinės 

mokyklos (biudžetinės įstaigos) – savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, 

savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) – savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu 

asmeniu, valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ir nevalstybinės mokyklos – 

savininku (dalyvių susirinkimu). Skiriant pamokų skaičių, vadovaujamasi Bendrųjų ugdymo planų 

109 punktu;  

72.6. mokyklai priėmus sprendimą gali būti įgyvendinamas integruotas dalyko ir užsienio kalbos 

mokymas(is):  

72.6.1. pagal dalyko ir užsienio kalbų mokytojų parengtą ugdymo programą – ilgalaikį planą. 

Programą gali įgyvendinti dalyko mokytojas, užsienio kalbos mokytojas arba dalyko ir užsienio 

kalbos mokytojai kartu. 

73. Gamtos mokslai:  

73.1. progimnazija užtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos 

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

mokslo metus. Mokykloje sudarytos sąlygos atlikti eksperimentus mokykloje: įrengta gamtos 

mokslų laboratorija 5-8 klasių mokiniams, yra galimybė naudotis virtualiomis mokymosi 

aplinkomis. Pamokos skirtos eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams planuojamos ir 

fiksuojamos ilgalaikiuose dalykų planuose; 

73.2. progimnazija dalyvauja mokyklų, išbandančių gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms programą, 

projekte vienoje 5-oje, 6-oje ir 7-oje klasėse Žmogaus ir gamtos  pamokas ves biologijos ir fizikos 

mokytojos; 

73.3. mokinys, kuris mokėsi ne atskirų gamtos mokslų dalykų – biologijos, chemijos, fizikos, o 

vieno gamtos mokslų dalyko, jo pasiekimai įvertinti tik vienu įvertinimu (pažymiu). Mokyklai, kuri 

priėmimo į pirmą gimnazijos klasę sąlygose yra numačiusi įskaityti visų trijų gamtos mokslų dalykų 

įvertinimus, esant būtinybei, rekomenduojama esantį įvertinimą dauginti iš 3; 

73.4. progimnazija sudaro mokiniams galimybes dalyvauti gamtos, technologijų, inžinerijos, 

matematikos ir menų centrų STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) 

vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programų veiklose, vykstant į juos ir / ar nuotoliniu būdu.  

74.Technologijos:  

74.1. mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasėse), 

kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirsčius laiką mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų ir elektronikos technologijų programoms; 

75. Informacinės technologijos: 

75.1. 7–8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos per dvejus metus. 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, ir 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; 

75.2. dalyko mokytojui turint pakankamai gerus skaitmeninio raštingumo gebėjimus, nėra būtina, 

kad pamokoje dirbtų du mokytojai (dirba be informacinių technologijų mokytojo pagalbos). 

76. Socialiniai mokslai:  
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76.1. socialinių mokslų pamokose didelis dėmesys skiriamas diskusijomis, bendradarbiavimu, 

savarankiškai atliekamu darbu, pasitelkiant informacines komunikacines technologijas; 

76.2. 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; 

76.3. laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į 

istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas;  

76.4. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruoti Lietuvos ir 

pasaulio realijas, kurios turi būti nuolat sistemingai atskleidžiamos, aptariant su mokiniais 

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

saugumo samprata ir sistema, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos 

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

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

sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas. 

77. Fizinis ugdymas: 

77.1. organizuojant fizinio ugdymo pamokas 7c dalijama į laikinąsias grupes; 

77.2 5-8 klasėse fiziniam ugdymui skiriamos 3 ugdymo valandos per savaitę; 

77.3. progimnazija numato specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės ugdymo 

organizavimą:  

77.3.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaroma galimybė rinktis 

fizinį aktyvumą: 

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

pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

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

progimnazijoje. 

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

,,neįskaityta”.  

77.4. 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. 

77.5. Mokiniams, laikinai atleistiems nuo fizinio ugdymo, siūloma žaisti stalo žaidimus (žaisti 

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

veikla. Už mokinių saugumą sporto salėje atsako fizinio ugdymo mokytojai. Atleistas nuo fizinio 

ugdymo mokinys pamokos metu gali būti bibliotekoje, jei fizinio ugdymo 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  

77.6. 5-8 klasių mokiniams sudarytos sąlygos pasirinkti jų pomėgius atitinkančias aktyvaus 

judėjimo pratybas per neformaliojo ugdymo veiklą progimnazijoje ar kitoje neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigoje.  Mokiniai gali rinktis judriųjų žaidimų, kvadrato, krepšinio, futbolo treniruotes. 

Užsiėmimų apskaita vykdoma e. Tamo dienyne. 

78. Minimalus pamokų skaičius pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma 

kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus mokslo metus 

ir per savaitę, kai pamokos trukmė – 45 minutės:  
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78.1. pamokų krūvis 5-tų klasių mokiniams: 

 

Mokomieji dalykai 

 

Klasė 

5a 5b 5c 5d 5e 5f 

                                                                                Privalomas pamokų krūvis   

Dorinis ugdymas (Tikyba/ 

Etika) 

1 1 1 1 1 1 

Lietuvių kalba 6 6 6 6 6 6 

Anglų kalba 3/3 3/3 3/3 3/4 3/3 3/4 

Vokiečių/rusų kl. - - - - - - 

Matematika 4 4 4 4 4 4 

Informacinės t. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Gamta ir žmogus 2 2 2 2 2 2 

Biologija - - - - - - 

Chemija - - - - - - 

Fizika - - - - - - 

Istorija 2 2 2 2 2 2 

Geografija - - - - - - 

Dailė 1 1 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 1 1 

Technologijos 2 2 2 2 2 2 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 3 3 

Žmogaus sauga 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Minimalus pamokų sk. 26   

Pamokos, ugdymo poreikiams tenkinti  

 

Trumpalaikėms 

matematikos konsultacijoms 

5 val. 

Trumpalaikėms lietuvių kl.  

konsultacijoms 

5 val. 

Pagilintam anglų kalbos 

mokymui 

2 val. 

Papildomos pamokos 

(lietuvių kl.) 

6 val. 

 

78.2. Pamokų krūvis 6-tų klasių mokiniams: 

 

Mokomieji dalykai 

 

Klasė 

6a 6b 6c 6d 6e 

                                                           Privalomas pamokų krūvis  

Dorinis ugdymas (Tikyba/ Etika) 1 1 1 1 1 

Lietuvių kalba 5 5 5 5 5 

Anglų kalba 4/4 3/4 3/4 3/4 3/3 

Vokiečių/rusų kl. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Matematika 4 4 4 4 4 

Informacinės t. 1/1 1/1 1/1 1/1 1 

Gamta ir žmogus 2 2 2 2 1/1 

Biologija - - - - - 

Chemija - - - - - 
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Fizika - - - - - 

Istorija 2 2 2 2 2 

Geografija 2 2 2 2 2 

Dailė 1 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 1 

Technologijos 2 2 2 2 2 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 3 

Žmogaus sauga 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Minimalus pamokų sk.                                      29  

Pamokos, ugdymo poreikiams tenkinti  

 

Matematikos trumpalaikėm 

konsultacijoms 

4 val. 

Lietuvių kl.  trumpalaikėm 

konsultacijoms 

4 val. 

Gamtos ir žmogaus trumpalaikėm 

konsultacijoms 

2 val. 

Pagilintam anglų kalbos mokymui 5 val. 

 

78.3. pamokų krūvis 7-tų klasių mokiniams: 

 7a 7b 7c 7d 

Dorinis ugdymas (Tikyba/ Etika) 1 1 1 1 

Lietuvių kalba 5 5 5 5 

Anglų kalba 3/3 3/4 3/4 3/3 

Vokiečių/rusų kl. 2/2 2/2 2/2 2/2 

Matematika 4 4 4 4 

Informacinės tech. 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 

Gamta ir žmogus - - - - 

Biologija 2 2 2 2 

Chemija - - - - 

Fizika 1 1 1 1 

Istorija 2 2 2 2 

Geografija 2 2 2 2 

Dailė 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 

Technologijos 2 2 2 2 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 

Žmogaus sauga 0,5 0,5 0,5 0,5 

Minimalus pamokų sk.                                                                          30 

Pamokos, ugdymo poreikiams tenkinti  

Matematikos trumpalaikėm 

konsultacijoms 

4 val. 

Lietuvių kl.  trumpalaikėm 

konsultacijoms 

3 val. 

Pagilintam anglų kalbos mokymui 2 val. 

 

78.4 pamokų krūvis 8-tų klasių mokiniams: 

 8a 8b 8c 8d 

Dorinis ugdymas (Tikyba/ Etika) 1 1 1 1 

Lietuvių kalba 5 5 5 5 

Anglų kalba 3/4 3/4 3/3 3/4 

Vokiečių/rusų kl. 2/2 2/2 2/2 2/2 
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Matematika 5 5 5 5 

Informacinės t. 1/1 1/1 1/1 1/1 

Gamta ir žmogus - - - - 

Biologija 1 1 1 1 

Chemija 2 2 2 2 

Fizika 2 2 2 2 

Istorija 2 2 2 2 

Geografija 2 2 2 2 

Dailė 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 

Technologijos 1 1 1 1 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 

Žmogaus sauga 0,5 0,5 0,5 0,5 

Minimalus pamokų sk. 31 

Pamokos, ugdymo poreikiams tenkinti  

Biologijos trumpalaikėm 

konsultacijoms 

2 val. 

Lietuvių kl.  trumpalaikėm 

konsultacijoms 

4 val. 

Pagilintam anglų kalbos mokymui 3 val. 

Papildomos pamokos (matematika) 4 val. 
 

79. Pamokų skaičius, numatytas mokslo metams, gali skirtis 1–2 pamokomis, nei numatyta 

Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte. Pamokų skaičius per mokslo metus priklauso nuo mokyklos 

sudaryto pamokų tvarkaraščio.  

79.1. Progimnazijos ugdymo plano kontaktinių valandų skaičius negali viršyti Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

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

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

 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

80. Progimnazija, rengdama progimnazijos ugdymo planą, užtikrina visų mokinių įtrauktį į 

švietimą, šalinti kliūtis, dėl kurių mokinys patiria dalyvavimo švietime ir ugdymosi sunkumų, ir 

teikti būtiną švietimo pagalbą, vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

81. Progimnazija, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama bei 

įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir šio skyriaus 

nuostatomis (jei šiame skyriuje nereglamentuojama, mokykla vadovaujasi kitomis Bendrųjų 

ugdymo planų nuostatomis, reglamentuojančiomis ugdymo programų įgyvendinimą) ir atsižvelgia į: 

81.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

81.2. formaliojo švietimo programą; 

81.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 
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81.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių psichologinių 

ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

82. Pradinio ugdymo individualizuotos ir pagrindinio ugdymo individualizuotos programos ir 

socialinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimas reglamentuojamas Bendrųjų ugdymo planų 6 

priede. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

83. Progimnazija kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia individualų 

ugdymo planą, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas ugdymo 

procese ir kitų specialistų teikiamas pagalbas, didinančias ugdymo veiksmingumą, ir kurio: 

83.1. rengimui, įgyvendinimo koordinavimui paskiria koordinuojantį asmenį, kuris kartu su 

mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) 

numato ugdymo ir pagalbos tikslus;  

83.2. įgyvendinimui turi būti sudaryti individualūs tvarkaraščiai, kurie dera su klasės, kurioje 

mokinys mokosi, tvarkaraščiu, ir užtikrina, kad mokinys gaus ugdymą ir švietimo pagalbą tokia 

apimtimi, kokią nustato Bendrieji ugdymo planai ir rekomenduoja mokiniui pedagoginė 

psichologinė ar švietimo pagalbos tarnyba. 

84. Progimnazija, rengdama individualų ugdymo planą mokiniui ir vadovaudamasi Bendrųjų 

ugdymo planų 75, 109 punktuose nurodytu pradinio, pagrindinio ugdymo dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi, gali: 

85.1. pradinio ugdymo programoje koreguoti iki 20 procentų, o pagrindinio ugdymo programoje iki 

30 procentų dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų skaičiaus (nemažindama 

nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

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

ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui, skaičių, siekiant plėtoti asmens 

kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius, daugiau dėmesio skirti bendrųjų kompetencijų 

ugdymui, meniniam, technologiniam, sveikatos ugdymui;  

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

skaičių; 

85.4. gali mažinti minimalų privalomą pamokų skaičių besimokantiesiems pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą iki 10 procentų Bendrųjų ugdymo planų 75 punkte nurodytų pamokų 

skaičiaus per metus, didindama neformaliojo vaikų švietimo valandų skaičių, ir besimokantiesiems 

pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, ir Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte 

nurodytų pamokų skaičiaus per metus, didindama neformaliojo vaikų švietimo ar socialinei veiklai 

valandų skaičių; 

85.5. keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą, siekdama individualiame ugdymo plane 

numatytų tikslų;  

85.6. formuoti nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tų pačių ar skirtingų klasių mokinių;  

85.7. vėliau pradėti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos mokyti – mokinį, turintį klausos, 

įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip 

pat ir nepatikslintų intelekto), bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 

85.8. 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), 

bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; pamokas skirti lietuvių kalbai ir 

literatūrai mokyti – mokiniui, besimokančiam mokykloje, kurioje įteisintas mokymas tautinės 

mažumos kalba, dvikalbystei ugdyti turinčiam klausos sutrikimą; 
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85.9. besimokantįjį 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; 

85.10. besimokančiajam pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, jei ugdymas 

įgyvendinamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 109 punktą, vietoje kelių vienos srities dalykų galima 

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

srities dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti; 

85.11. nemokyti užsienio kalbų turinčiojo kompleksinių negalių ir (ar) kompleksinių sutrikimų, į 

kurių sudėtį įeina įvairiapusiai raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) 

rašymo, intelekto, bendrieji mokymosi sutrikimai, klausos sutrikimai (išskyrus nežymų klausos 

sutrikimą). Užsienio kalbų pamokų laikas gali būti skiriamas lietuvių, lietuvių gestų kalbai mokyti, 

kurčiųjų dvikalbystei ugdyti; 

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

85.13. nemokyti technologijų turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų (išskyrus 

lengvus), o vietoj jų mokinys gali rinktis kitus individualaus ugdymo plano dalykus, tenkinančius 

specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją pedagoginę pagalbą, o tautinės 

mažumos kalba besimokantis mokinys – mokytis lietuvių kalbos ir literatūros.  

86. Mokiniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, ją pritaikant, mokinio individualus 

ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 punktuose dalykų 

programoms įgyvendinti nurodomu pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 25 

procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti didinamas 

atsižvelgiant į mokinio galias ir ugdymosi poreikius, specialistų rekomendacijas: 

86.1. tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo individualioms pratyboms skiriama ne mažiau 

kaip 140 pamokų per metus (kochlearinių implantų naudotojams – ne mažiau kaip 140 pamokų per 

metus. Tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo individualios pratybos gali vykti lietuvių kalbos 

pamokose ar po pamokų įvairiomis formomis. Pratybų ir lietuvių kalbos pamokų turinys turi derėti. 

87. Sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokinio individualus ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 punktais. Ugdymo plane specialiosios pamokos 

skiriamos tarčiai, kalbai ir klausai lavinti: 

87.1. individualioms ir grupinėms pratyboms 1–4 klasėse skiriama ne mažiau kaip 70 pamokų per 

dvejus mokslo metus; 

87.2. žymių ar labai žymių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiam mokiniui, bendraujančiam 

alternatyvios komunikacijos būdu, 1–4 klasėse tarties, kalbos ir komunikacijos ugdymą galima 

integruoti į komunikacinės, pažintinės veiklos ir į lietuvių kalbos pamokas, pratybas. Pratybų ir 

lietuvių kalbos pamokų turinys turi derėti; 

87.3. specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 74 pamokos per metus.  

88. Įvairiapusių raidos sutrikimų turinčio mokinio individualus ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75, 109  punktais: 

88.1. atsižvelgiant į klasės, kurioje mokosi mokinys, paskirtį: bendroje klasėje, skiriant mokytojo 

padėjėją.  

88.2. individualiame ugdymo plane turi būti numatyta elgesio prevencijos ir intervencijos būdai, 

socialinių įgūdžių ugdymo veiklos. Periodiškai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) arba užfiksavus 

mokinio pažangą ar nustačius, kad ugdymo procese pažanga nedaroma, peržiūrimas ir 

koreguojamas individualus pagalbos vaikui planas; 

88.3. rengiant individualų ugdymo planą, mokytojai  bendradarbiauja su švietimo pagalbos 

specialistais, gauna nuolatinę pagalbą ir paramą taiko elgesio vertinimo instrumentus netinkamo 

elgesio priežastims nustatyti bei reikalingų įgūdžių ugdymo strategijoms parinkti; 

88.4. siekiant atsižvelgti į individualius mokinio gebėjimus ir raidos specifiką, numato mokymo 

medžiagos pateikimo būdus (vaizdiniu, garsiniu ir kt.) ir įtraukia mokinį į veiklas.  
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88.5. taiko vizualinio struktūravimo metodus ir priemones pamokų ir pertraukų metu.  

89. 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 

 

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

vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis ,,Milikonių 

progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu“ (patvirtinta progimnazijos 

direktoriaus 2021-06-29 įsakymu V-106). 

91. 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).  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 

 

92. Progimnazija užtikrina švietimo pagalbą mokiniui. 

93. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui numatyti mokinio 

pagalbos plane. 

94. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus, šalindami 

priežastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis dalyvauti ugdymo 

procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais 

pagalbą mokiniui, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia konsultacinę pagalbą ir įgalina 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus, teikiančius paslaugas ir pagalbas, padėti mokiniui 

ugdytis, sudaryti sąlygas mokytis ir užtikrinti jo gerovę.   

95. Švietimo pagalba mokiniui teikiama laikinai ar pastoviai ugdymo proceso metu ar pasibaigus 

ugdymo procesui, konsultuojant mokinį, atsižvelgiant į individualiame ugdymo plane keliamus 

ugdymo(si) tikslus, pagalbą teikiančių specialistų funkcijas ir mokinio reikmes. Siekiant įtraukties į 

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

ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai. 

96. Švietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai, jos gali būti specialiosios 

pamokos, pratybos, konsultacijos, pagalba ugdymosi veiklose, savirūpos procese ir kt.:  
96.1. specialioji pamoka, skirta mokymosi sunkumams ar sutrikimams, kylantiems dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų, įveikti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti; 
96.2. specialiosios pratybos, skirtos švietimo veiksmingumui didinti, įgimtiems ar įgytiems 

sutrikimams kompensuoti, gebėjimams ir galioms plėtoti, kurios gali būti vykdomos individualiai ar 

grupėmis (2–8 mokiniai).  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

97. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja progimnazija pagal vaiko gerovės komisijos ir 

pedagoginės psichologinės tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą 

mokymosi namie laikotarpiui.  
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98. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal vaiko gerovės komisijos ir 

pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas, sudariusi 

mokinio individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.  

99. Mokiniui, kuris mokosi pagal: 

99.1. pritaikytą pradinio ugdymo programą, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 57–62 ir 75 

punktais: 

99.1.1. galima skirti 70 ir daugiau pamokų per dvejus mokslo metus specialiosioms pamokoms ar 

specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 

99.1.2. mokiniui, turinčiam vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, skiriant 560 pamokų per dvejus mokslo metus (8 pamokas per savaitę), 

iš jų ne mažiau kaip 70 pamokų per dvejus mokslo metus galima skirti specialiosioms pamokoms ar 

specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 

99.2. pritaikytą pagrindinio ugdymo programą, mokyti namie mokykla skiria pamokų, 

vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 57–62 punktais, iš jų iki 74 pamokų gali skirti 

specialiosioms pamokoms, specialiosioms pratyboms ar konsultacijoms. 

93. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio ugdymo ir individualizuotą pagrindinio 

ugdymo programą, mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 57–62, 

75 ir 109 punktais. Mokyti namie skiriamos ne mažiau kaip 296 valandos per metus:  

93.1. iki 74 pamokų per metus galima skirti specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms. 

______________________ 
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