
 1 

  

 

RADVILIŠKIO R. 

SIDABRAVO GIMNAZIJOS 

2018 – 2019 MOKSLO METŲ 

UGDYMO PLANAS 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 2 

 

TURINYS 

 

 
Bendrosios nuostatos ................................................................................................................................................... 3 

Ugdymo proceso organizavimo trukmė.......................................................................................................................... 4 

Gimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimas. Gimnazijos ugdymo plano rengimas ........................................................ 5 

Mokinio gerovės užtikrinimas ir sveikatos  ugdymas gimnazijoje ................................................................................. 5 

Pažintinių, kultūrinių, socialinių ir pilietinių veiklų plėtojimas...................................................................................... 6 

Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas........................................................................................................................ 7 

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas .................................................................................................. 7 

Mokymosi pasiekimų gerinimas ir mokymosi pagalbos teikimas,  įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą ......... 8 

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas gimnazijoje ............................................................................................ 10 

Ugdymo turinio integravimas ....................................................................................................................................... 10 

Dalykų mokymo intensyvinimas .................................................................................................................................. 11 

Ugdymo difirencijavimas ............................................................................................................................................. 11 

Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymas ........................................................................................................ 12 

Gimnazijos ir mokinių tėvų(globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas ............................................................................ 12 

Asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos  pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar 

pradinio,  pagrindinio ugdymo programą, ugdymo organizavimas .............................................................................. 12 

Laikinųjų mokymosi grupių sudarymas, klasių dalijimas ............................................................................................ 13 

Mokinių mokymas namie ............................................................................................................................................. 13 

Pradinio ugdymo programos vykdymas .................................................................................................................. 13 

Pradinio ugdymo programos vykdymo bendrosios nuostatos ...................................................................................... 14 

Ugdymo sričių mokymo organizavimas ....................................................................................................................... 14 

Pagrindinio ugdymo programos vykdymas ............................................................................................................ 15 

Pagrindinio ugdymo programos vykdymo bendrosios nuostatos ................................................................................. 16 

Ugdymo sričių mokymo organizavimas ....................................................................................................................... 16 

Vidurinio ugdymo programos vykdymas ................................................................................................................ 19 

Vidurinio ugdymo programos vykdymo bendrosios nuostatos .................................................................................... 19 

Ugdymo sričių mokymo organizavimas ....................................................................................................................... 21 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimas .......................................................... 22 

Bendrosios nuostatos .................................................................................................................................................... 22 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 3 

 

 SUDERINTA  PATVIRTINTA 
 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos  Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos direktoriaus 

 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja  2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-  
 Genovaitė Juodeikienė  

 

 

RADVILIŠKIO R. SIDABRAVO GIMNAZIJOS 2018 – 2019 MOKSLO METŲ PRADINIO, 

PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ  

BENDRASIS UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos 2018–2019 mokslo metų ugdymo planas sudarytas 

vadovaujantis 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdy-

mo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsa-

kymu Nr. V-446, 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 

metų birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442. 

2. Gimnazijos ugdymo plano tikslas – įvardyti bendruosius gimnazijos ugdymo programų 

vykdymo principus ir reikalavimus. 

3. Gimnazijos ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui pasiekti geresnių ugdymo (si) rezultatų ir įgyti 

mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų; 

3.2. nustatyti pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti; 

3.3. aprašyti pagrindinius ugdymo pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus (individuali-

zuojant ir diferencijuojant, integruojant ir kt.); 

3.4. nustatyti reikalavimus ugdymo procesui gimnazijoje organizuoti. 

4. Gimnazijos 2018–2019  m. m. ugdymo planas reglamentuoja pradinio, pagrindinio ir vi-

durinio ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo progra-

mų įgyvendinimą. 

5. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

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

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

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

nučių. 

Išlyginamoji klasė – klasė, sudaryta iš mokinių, nutraukusių mokymąsi ar nesimokiusių kai 

kurių bendrojo ugdymo dalykų. 

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis da-

lyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

Gimnazijos ugdymo planas – gimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo apra-

šas, parengtas, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais. 

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

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

įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialių-

jų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

Kitos bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 
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PIRMAS SKIRSNIS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 
 

6. Ugdymo organizavimas 2018–2019 mokslo metais: 

6.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 3 d., baigiamas atitinkamai: 
 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis 

1–4 06-07 175 

5–8, 1g–3g  06-21 185 

4g 05-24 165 

6.2. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. 

6.3. Pamokos pradedamos 8 val. 

6.4. Ugdymosi procesas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skirsto-

mas pusmečiais.  

6.4.1. Nustatoma tokia pusmečių trukmė: 

6.4.1.1. pirmas pusmetis: rugsėjo 3 d. – sausio 31 d. 

6.4.1.2. antras pusmetis:  

1–4 klasei: vasario 1 d. – birželio 7 d. 

5–8, 1g-3g klasei: vasario 1 d. – birželio 21 d. 

4g klasei: vasario 1d. – gegužės 24 d. 

6.5. Mokinių atostogos numatomos: 

 

Atostogos  Prasideda Baigiasi 

Rudens  2018-10-29 2018-11-02 

Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02 

Žiemos 2019-02-18 2019-02-22 

Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26 

Vasaros: 
1–4 kl. 2019-06-07 2019-08-31 

5–8, 1g–3g 2019-06-21 2019-08-31 

 4g Pasibaigus švietimo ir 

mokslo ministro nusta-

tytai egzaminų sesijai 

2019-08-31 

 

6.6. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pava-

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

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

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

diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. 

6.7. Gimnazijos vadovas, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 

ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Gimnazi-

jos vadovas apie priimtus sprendimus informuoja gimnazijos Tarybą, savivaldybės vykdomąją insti-

tuciją ar jos įgaliotą asmenį. 

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

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo 

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

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektori-

niame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

 

ANTRAS SKIRSNIS 
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GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. 

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 
 

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

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

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

21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvir-

tinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis pro-

gramomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 

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

(toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programo-

mis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsaky-

mu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdy-

mo 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 or-

ganizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 

aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas) ir kt. 

6.10. Gimnazijos ugdymo planą rengė direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr.V1-

150 sudaryta darbo grupė. 

6.11. Gimnazija, formuodama ugdymo turinį ir rengdama ugdymo planą, remiasi švietimo 

stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, standartizuotų 

testų, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, gimnazijos veiklos įsiverti-

nimo ir išorinio vertinimo duomenimis. 

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

prieinamumo, bendradarbiavimo principais, į jo rengimą įtraukiami mokytojai, mokiniai, tėvai (glo-

bėjai, rūpintojai).  

6.13. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams. 

 

TREČIAS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS  

UGDYMAS GIMNAZIJOJE 
 

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

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

grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir sava-

laikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi ap-

linka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos vaiko gerovės komisi-

ja, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsa-

kymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvar-

kos aprašo patvirtinimo“. 

8. Gimnazija, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos gy-

vensenos stiprinimo ir prevencines veiklas. 

9. Gimnazijos bendruomenė vykdo „Olweus“ patyčių ir smurto prevencinę programą. 

10. Gimnazija sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną – prieš pamokas ar / ir tarp pa-

mokų užsiimti fiziškai aktyvia veikla, kuri praplečia kūno kultūros pamokų turinį.  

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
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11. Gimnazija, įgyvendindama gimnazijos ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos 

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

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 

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

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

 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 
 

12. Gimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, formalųjį ugdymo turinį 

susieja su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis mokinių pasiekimams gilinti, taiko aktyvius mo-

kymo (si) metodus, integruotas veiklas pamokoje: 

12.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis sudaromos galimybės mokiniams lankytis 

muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose; 

12.2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir mo-

tyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose;  

12.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinio raštingumo kompetencijas;  

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

rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas.  

13.  Mokiniui pažintinė, kultūrinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos da-

lis. Veikla siejama ne tik su mokyklos ugdymo tikslais, bet ir su mokinių mokymosi poreikiais. Ši 

veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose (muziejuose, atviros prieigos cent-

ruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose ir t.t.):  

14. Dėl 15 ugdymo dienų 2018–2019 mokslo metais: 

14.1. gimnazija dešimt  ugdymo dienų laiką numato taip: 

Rugsėjo 3 d. – Mokslo metų pradžios šventė 

Spalio 5 d. – Savivaldos diena; 

Spalio 12 d. – Konferencija „Nėra meilės be gailestingumo“ 

Gruodžio 21 d. – Meninės saviraiškos diena, pasitinkant Šv. Kalėdas ir Naujuosius metus; 

Kovo 8 d. – Patriotinės dainos festivalis  „Skrenda laisvės paukščiai“; 

Birželio  6 d. – Olimpinė diena; 

Birželio 19 d. – Mokslo diena; 

Birželio 20 d. – Turizmo diena; 

Birželio 21 d. – Padėkos diena; 

Per mokslo metus 1 diena  –  klasių renginių, ekskursijų diena.  

14.2. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos švietimo kultūros ir sporto skyrius, at-

sižvelgdamas į Radviliškio rajono švietimo įstaigų vadovų grupės siūlymus 5 ugdymo dienų laiką 

numato taip: 

Rugsėjo 28 d. – Kraštotyros diena, skirta Radviliškio krašto pažinimui; 

Gruodžio 5 d. –Savanorystės diena; 

Kovo 20 d. – Ekologinio ugdymo diena, skirta Žemės dienai; 

Gegužės 16 d. – Pilietiškumo diena, skirta Pasaulio lietuvių metams; 

Birželio 7 d. – Sveikatos ugdymo diena. 

15. Socialinė – pilietinė veikla yra privaloma, kuriai skiriama: 5–7 klasėse 10 valandų (pa-

mokų), 1g–2g klasėse 12 valandų per mokslo metus. Klasės auklėtojas socialinę – pilietinę veiklą 

fiksuoja elektroniniame dienyne. Mokiniai savo socialinės – pilietinės veiklos įrodymus kaupia pa-
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tys, gimnazijoje susitarta forma. Socialinę – pilietinę veiklą mokiniai gali atlikti savarankiškai arba 

grupelėmis, glaudžiai bendradarbiaudami su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt. 

16. Socialinė – pilietinė veikla vertinama mokslo metams pasibaigus „įskaityta“ ar „neįskai-

tyta“ pateikus įrodymus reikiamam valandų skaičiui. 

17.  Einamaisiais mokslo metais išvykstančiajam iš mokyklos mokiniui įrašoma socialinės 

pilietinės veiklos atliktų valandų skaičius.  

 

PENKTAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 
 

18. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka nuoseklią mokinių mokymosi krūvio stebė-

seną, organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio optimizavimo 

klausimus:  

18.1. mokiniams per dieną yra ne daugiau kaip 7 formaliojo ugdymo pamokos. Penktadienį 

organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis; 

18.2. namų darbų skyrimą ir kontrolinių užduočių atlikimą klasėje dirbantys mokytojai deri-

na tarpusavyje, naudodami elektroninį dienyną;  

18.3. mokiniams per dieną skiriamas tik 1 kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai 

informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų, 

šventinių dienų.  

19. Gimnazijoje esant mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali 

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

romos sąlygos juos atlikti mokykloje. 

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

pirmąją dalį, suteikiama galimybė mokytis antrąją užsienio kalbą. 5–10 klasėse mokiniams skiria-

mas didesnis nei minimalus pamokų skaičius per savaitę pasirenkamiems dalykams, dalykų modu-

liams mokytis. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius skiriamas tėvų prašymu.  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 
 

21.  Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio da-

lis ir derinama su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovauja-

masi Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo bendrosiomis progra-

momis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą bei gimnazijos direktoriaus 

patvirtinta Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka. 

22. Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, pasiekimų vertinimas: 

22.1. pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 1–4 klasių mo-

kinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas ugdymo dalykų 

apibendrintas mokinio pasiekimų lygis („patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“). Mokiniui, 

nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“; 

22.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyje, nurodoma padaryta 

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

22.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo indi-

vidualizuotą programą, padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skilty-

je, įrašant „pp“ arba „np“; 
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22.4. baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. Jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis pa-

gal pagrindinio ugdymo programą. 

23. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pasiekimų 

vertinimas: 

23.1. mokinių pasiekimams ir pažangai vertinti ir įsivertinti pasirinktinai naudojami: pažy-

miai (10 balų vertinimo sistema), komentarai, kaupiamieji taškai, aplankai (e. portfelis, e. aplankas), 

mokymosi pasiekimų aprašai, mokinio charakteristikos, mokinio sėkmės istorijos, į(si)vertinimas, 

aprašomasis vertinimas ir kt. 

23.2. mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai įvertinami „įskaityta“ arba „neį-

skaityta“; 

23.3. pažymiais nevertinami dorinio ugdymo, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo 

grupės mokinių pasiekimai. Įrašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

23.4. 5-oje klasėje adaptacinis laikotarpis – vienas mėnuo; ugdymo proceso metu mokiniai 

nevertinami pažymiais, tačiau vyrauja įsivertinimas, tai yra mokiniams tinkamu laiku teikiamas 

grįžtamasis ryšys rodo, ką konkrečiai jie išmokę ir ką dar turi išmokti ar patobulinti; 

23.5. ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertini-

mai. 

24. Gimnazija apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus informuoja mokinius ir jų tė-

vus (globėjus, rūpintojus). Suteikiama informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir 

pažangą, mokinys mokomas vertinti ir įsivertinti. Už mokinių pasiekimų informavimą atsakingi 

klasių auklėtojai, dalykų mokytojai. Atskirais atvejais – socialinis pedagogas. Tėvų susirinkimuose 

auklėtojai aptaria mokinių daromą pažangą, mokymosi pasiekimus.  

 

 

SEPTINTAS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS,  

ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 
 

25. Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus, siekdama 

gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

25.1. gimnazijos mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, identifikuojami ky-

lantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus mokytojas informuoja mokyk-

los švietimo pagalbos specialistus, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kartu tariamasi dėl mo-

kymosi pagalbos, kuri teikiama laiku ir atitinka mokinio mokymosi galias, suteikimo. Mokymosi 

pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui, atsižvelgus į mo-

kančio mokytojo rekomendacijas;  

25.2. aptariami mokinių pasiekimų gerinimo klausimai mokyklos metodinėse grupėse ir kla-

sių koncentrų susirinkimuose;  

25.3. dalykų mokytojai, socialinis, pedagogas nuolat stebi ugdymo(si) procesą, nustato, ko-

kios reikia pagalbos mokiniams iš šeimų, kuriose netinkama socialinė, ekonominė ir kultūrinė ap-

linka, migrantams ir kitiems, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji; 

25.4. už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos or-

ganizavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Navickienė.  

26. Gimnazija derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 

26.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką; pagal jį nedelsiant turi būti koreguojamas mokinio moky-

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

26.2. trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis moky-

tojas ir nustato gimnazija pagal mokymosi pagalbos poreikį; 
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26.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams. 

27. Mokymosi pagalba gali būti teikiama individualiai arba sudarant mokinių, kuriems rei-

kia panašaus pobūdžio pagalbos, grupes. Šios grupės gali būti sudarytos ir iš kelių klasių mokinių. 

Naudojamos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti.  
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AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE 
 

28. Gimnazija mokslo metų pabaigoje įvertina mokinių poreikius, atsižvelgia į mokinių iš-

reikštus pageidavimus apklausos metu, siūlo neformaliojo vaikų švietimo programas. 

29.  Neformaliojo vaikų švietimo pamokos skiriamos mokinių skirtingų krypčių progra-

moms, kurios atitinka mokinio saviraiškos poreikius, padeda atskleisti pomėgius ir talentus, ugdo 

savarankiškumą, sudaro sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti. Siūlomos saviraiškos programos me-

niniams, kalbiniams, sportiniams, moksliniams, technologiniams, socialiniams ir kitiems mokinių 

gebėjimams ugdyti.  

30. Neformaliojo švietimo veikla mokiniams neprivaloma ir laisvai pasirenkama iki rugsėjo 

5 d. 

31. Atsižvelgiant į gimnazijos turimų mokymo lėšų dydį, mokinių skaičius neformaliojo 

vaikų švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 7 mokiniai. 

32. Neformaliojo vaikų švietimo veikla, skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių 

mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti: 

Eil. Būrelio pavadinimas 

 

Klasės 

 

Valandos 

Nr. 

  1.  Dailės būrelis „Mes ir kūryba“ 1–4 1 

2.  IKT pradedantiesiems 1–5 1 

3.  Jaunieji gamtininkai 1–4 1 

4.  Jaunieji šokėjėliai  1–4  1 

5.  Judriųjų žaidimų būrelis „Žaiskime kartu“ 1–4  1 

6.  „Šviesoforo mokyklėlė“ 1–4  1 

7.   Technologijų būrelis „Dailieji amatai“ 1–4 1 

8.  Krepšinio būrelis  5–8, 1g–4g 2 

9.  Futbolo būrelis  5–8, 1g–4g  1 

10.  Tinklinio būrelis  5–8, 1g–4g 2 

11.  Vokalinis ansamblis „Dainorėliai“ 5–8, 1g–4g 1 

12.  Švento rašto grupė  5–8, 1g–4g 1 

13.  „Jaunieji kūrėjai“ 5–8, 1g–4g  1 

14.  „Challenge“ (anglų k.) 5–8 1 

15.  „Gaminu, skanauju, ragauju“ 5–8 2 

16.  „Molio gijos“ 5–8, 1g–4g 1 

17.  Programavimo ir žaidimų kūrimo būrelis „Scratch“ 6–8 1 

18.  Tautinių šokių būrelis  5–8, 1g–4g 1 

19.  Vokalinis ansamblis 5–8, 1g–4g 1 

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 
 

33. Gimnazijoje organizuojamos integruotos dalykų pamokos. Integruojamų dalykų turinys 

numatomas rengiamuose trumpalaikiuose planuose. Sudaromas integruotų pamokų grafikas. Integ-

ruotoje pamokoje siekiama dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų. Integruotų pamokų 
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apskaitai užtikrinti (jei pamokoje dirba du ar daugiau mokytojų), integruojamų dalykų pamokų turi-

nys dienyne įrašomas tų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose. 

34. Į chemijos, biologijos, pilietiškumo pagrindų, etikos, tikybos, technologijų, kūno kultū-

ros, dailės dalykus integruojamos šios programos: 

34.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos progra-

ma, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 

ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programos patvirtinimo“; 

34.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lie-

tuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941; 

34.3. Pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo Etninės kultūros bendrosios programos, pat-

virtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d įsakymu Nr.  

V-651; 

34.4. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo mi-

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

34.5. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriamos ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas 

į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas. 

35. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159: 

35.1. 1–4 klasėse į lietuvių kalbą, pasaulio pažinimą, dailę ir technologijas, klasės valandė-

les. 

35.2. 3g klasėje į gamtos mokslų programų turinį ir kultūrinę pažintinę veiklą. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 
 

36. Įgyvendinant vidurinio ugdymo programą intensyvinamas dorinio ugdymo dalyko mo-

kymas. 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFIRENCIJAVIMAS 
 

37. Gimnazija, siekdama geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams, jiems 

pageidaujant ir esant pakankamam mokinių skaičiui sudaro mobilias grupes. Per šias pamokas moki-

niams taikomi motyvuojantys, poreikius atitinkantys mokymo(-si) metodai ir užduotys, padedama išly-

ginti mokymosi spragas ir siekti patenkinamo, pagrindinio ar aukštesniojo pasiekimų lygio. Šioms gru-

pėms sudaryti panaudojamos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti pamokos. 

38. 3g ir 4g klasėse ugdymo turinys diferencijuojamas mokiniams pasirenkant išplėstinį ar 

bendrąjį dalyko kursą. 

39. Jeigu dėl per mažo mokinių skaičiaus negalima klasių dalyti į mobilias grupes, dalyko 

turinys diferencijuojamas toje pačioje pamokoje, skiriant atitinkamas individualias ar grupines už-

duotis. 

40. Gimnazija analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, individua-

lizavimas, kokį poveikį jis daro pasiekimams ir pažangai, priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo 

diferencijavimo. Priimant sprendimus, atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo 

turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus.  

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 
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MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 
 

41. Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pasirengia indivi-

dualų ugdymo planą dvejiems metams. Plane nurodomi pasirinkti dalykai, dalykų kursai, moduliai, 

kiek pamokų skiriama pasirinktų dalykų pasiekimams pasiekti. Mokinys individualų ugdymo planą 

suderina su gimnazijos galimybėmis. Mokinio individualaus ugdymo plano formą mokiniui siūlo 

gimnazija. 

42. Atskirais atvejais individualus ugdymo planas mokiniui sudaromas kuris mokosi pagal 

pradinio, pagrindinio ugdymo programas namie. 

43. Mokinio individualiame ugdymo plane nurodomas dalykas, dėl kurio kyla mokymosi 

sunkumų, jų priežastys, numatomi uždaviniai, kaip bus šalinami iškilę mokymosi sunkumai. Moki-

nio individualiame ugdymo plane apibrėžiami sėkmės kriterijai, numatoma pagalba. Mokinių indi-

vidualūs ugdymo planai nuolat peržiūrimi. Už šią veiklą gimnazijoje atsakinga direktoriaus pava-

duotoja ugdymui. 

44. Sudarydami ir įgyvendindami mokinio individualų ugdymo planą bendradarbiauja gim-

nazijos vadovai, mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir mokinių tėvai (globėjai, rū-

pintojai). 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ(GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 

45. Gimnazijoje yra sudarytas ir direktoriaus patvirtintas „Gimnazijos bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais aprašas“, kuriame nurodyta mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos bendra-

darbiavimo formos, numatant mokinių tėvų galimybes kartu su mokytojais ir mokiniais dalyvauti 

planuojant, įgyvendinant ugdymo procesą ir priimant sprendimus. 

46. Gimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama informacija, elektroninio dienyno pagalba 

mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) yra nuolat informuojami apie gimnazijoje organizuojamą ug-

dymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą. 

47. Gimnazijos mokytojai, klasių auklėtojai, mokinio pagalbos specialistai yra įpareigoti už-

tikrinti, kad vyktų abipusis ir savalaikis grįžtamosios informacijos apie mokinių mokymąsi perda-

vimas tarp gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų). 

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

 PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO,  

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

48. Gimnazija apie atvykusį mokinį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

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

tarptautinė bendrojo ugdymo programa), informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įga-

liotą asmenį ir numato jo mokymąsi. 

49. Gimnazija, priimdama mokinį, baigusį tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos da-

lį, pripažįsta mokinio mokymosi pasiekimus (pagal pateiktus dokumentus, jeigu nėra dokumentų, – 

pagal pokalbio metu su tėvais, pačių mokinių surinktus duomenis). 

50. Gimnazija parengia atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo progra-

mos dalį ar visą programą, integracijos į mokyklos bendruomenę planą, išanalizuoja, kokia pagalba 

būtina sėkmingai mokinio adaptacijai, prireikus parengia mokinio individualų ugdymo planą: 

50.1. numato adaptacinio laikotarpio orientacinę trukmę; 

50.2. pasitelkia mokinius savanorius, padėsiančius atvykusiam mokiniui sklandžiai įsitraukti 

į mokyklos bendruomenės gyvenimą; 
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50.3. numato klasės auklėtojo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais (glo-

bėjais, rūpintojais); 

50.4. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų skirtu-

mams likviduoti; 

50.5. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį laikotarpį; 

50.6. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau integruotis. 

51. Gimnazija nustato atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo progra-

mos dalį ar visą programą, poreikius mokytis lietuvių kalbos, užtikrina reikiamą mokymosi pagalbą 

ir organizuoja jo mokymą kartu su bendraamžiais arba išlyginamosiose klasėse ar grupėse. 

 

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 
 

52. Laikinosios grupės dydis 7–30 mokinių. 

53. Gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė į grupes dalijama arba sudaromos laikino-

sios grupės dalykams mokyti: 

53.1. doriniam ugdymui, kai tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę tikybą ir etiką; 

53.2. informacinėms technologijoms ir technologijoms. Mokinių dalijimas į grupes priklau-

so nuo darbo vietų kabinetuose skaičiaus ir įrangos; 

53.3. užsienio kalboms (1-ąjai ir 2-ąjai), kadangi klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 moki-

nys; 

53.4. mokymosi, švietimo pagalbai teikti (konsultacijoms), panaudojant mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti ir pasiekimams gerinti skirtas pamokas. 

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 
 

54. Mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinė-

je asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietu-

vos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405, ir Moky-

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

mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

55. Mokiniai namie mokomi savarankiškai. 

56. Namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu 5–6 kla-

sėse skiriama 12 savaitinių pamokų, 7–8 klasėse – 13, 1g–2g klasėse – 15, 3g–4g klasėse – 14. Dalį 

pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti gimnazijoje. 

57. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos direktoriaus įsakymu 

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

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

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

sprendimu mokiniui, besimokančiam namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per sa-

vaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti gimnazijos nuožiūra mokinio pasiekimams gerinti. 

 

II SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 
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PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

58. Bendroji programa įgyvendinama, vadovaujantis joje nustatytomis ugdymo turinio kū-

rimo ir įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų vertinimo, aplin-

kos kūrimo nuostatomis. 

59. Formuojant ugdymo turinį: planuojant gimnazijos mokinių pasiekimus, numatant ugdy-

mosi tikslus, atsižvelgiama į nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, pasiekimų ver-

tinimo taikant standartizuotus testus gimnazijoje rezultatus ir rekomendacijas dėl mokinių pasieki-

mų gerinimo. 

60. Valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, panaudotos individualioms ir 

grupinėms konsultacijoms (pvz., mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų). 

61. Ugdymo procesą organizuojant pamoka ugdymo(si) laikas: 1 klasėje – 35 min., 2–4 kla-

sėse 45 min. Per dieną ne daugiau kaip 5 pamokos. 

62. Ugdymo procesas organizuojamas projekto, didaktinio žaidimo, kūrybinio darbo ar kt. 

formomis. 

63. Ugdomoji veikla (formaliojo ir neformaliojo švietimo) per dieną ne ilgesnė nei 6 ugdy-

mo valandos. 

64. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymo organizavimo formomis rea-

lizuojamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinio įgyvendinimas. 

65. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų (pvz., muziejuo-

se, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.). 

66. Gimnazija einamaisiais mokslo metais koreguoja ugdymo procesą ir turinį pagal pasikei-

tusius mokinių ugdymo poreikius išlaikydama mokslo metams skirtą ugdymo valandų skaičių. 

67. Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdy-

mo valandos: 

 

Dalykai 
Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 

Lietuvių kalba 8 7 7 7 

Užsienio kalba (anglų)   2 2 2 

Matematika 4 5 5 4 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 

Dailė ir technologijos  2 2 2 2 

Muzika 2 2 2 2 

Kūno kultūra 3 2 3 3 

Mokinio privalomų pamokų skaičius 22 23 24 23 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams 

tenkinti: 

Individualioms ir grupinėms konsultacijoms (mokiniams 

turintiems mokymosi sunkumų): 

Lietuvių  

Anglų k. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Neformalusis švietimas 2 2 2 2 
 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 
 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 
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68. Dorinis ugdymas: 

68.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tikybą; 

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

(globėjų) parašytą prašymą. 

69. Lietuvių kalba: 

69.1. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje 

numatyto patenkinamo lygio, sudarytos sąlygos išlyginti mokymosi spragas (skiriamos trumpalai-

kės ir ilgalaikės konsultacijos); 

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

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

jant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbi-

nę raišką ir rašto darbus). 

70. Kalbinis ugdymas: 

70.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo pro-

gramos metais; 

70.2. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš gimnazijos siūlomų dviejų Europos kalbų 

(anglų, prancūzų). 

71. Gamtamokslinis ir socialinis ugdymas: 

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

ugdymo laiko. Dalis (1/4) dalykui skirto laiko skiriama organizuoti ugdymą tyrinėjimams palankio-

je aplinkoje, natūralioje gamtinėje aplinkoje (parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.); 

71.2. socialiniams gebėjimams ugdytis dalis (1/4) pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama 

ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (lan-

kantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.).  

72. Matematinis ugdymas: 

72.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovautis ne tik Bendrosios programos matemati-

kos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rekomendacijo-

mis, pagal galimybes naudoti informacines komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias 

priemones.  

73. Kūno kultūra: 

73.1. klasėse, kuriose kūno kultūrai skirtos 2 ugdymo valandos per savaitę, yra sudarytos są-

lygos lankyti sporto ir šokių būrelius gimnazijoje; 

73.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo veiklo-

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

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

74.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dalykui skiriamo laiko. 

75.  Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 

75.1. Žmogaus saugos bendroji programa; 

75.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa; 

75.3. Ugdymo karjerai programa; 

75.4. gimnazijos pasirinktos prevencinės ir kitos ugdymo programos. 

 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  
 

PIRMASIS SKIRSNIS 
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PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

76. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdy-

mo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdy-

mo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų vyk-

dymą. Mokiniui  sudaromos sąlygos rinktis dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus, vadovau-

jantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 

ISAK-715 „Dėl Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams mode-

lio aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų 

mokiniams modelio aprašas). 

77. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą ir formuodama gimnazijos ug-

dymo turinį, užtikrina Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti minimalų skiria-

mų pamokų skaičių per savaitę, nustatytą bendrųjų ugdymo planų 124 punkte.  

78. Gimnazija nustato ir skiria adaptacinį vieno mėnesio laikotarpį pradedantiesiems moky-

tis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir naujai atvykusiems mokiniams. Per adapta-

cinį laikotarpį mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinti.  

79. Gimnazija, formuodama ir įgyvendindama gimnazijos ugdymo turinį: 

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

kitokia mokiniams patrauklia veikla ir ne gimnazijos aplinkoje; 

79.2. įgyvendina dalį ugdymo turinio per pažintinę ir kultūrinę veiklą. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 
 

80. Gimnazijoje rūpinamasi lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas:  

80.1. Mokytojų tarybos posėdyje 2015 m. rugpjūčio 31 d. apsvarstyti ir priimti bendri kalbos 

ugdymo reikalavimai gimnazijoje; 

80.2. mokytojai užduotis naudoja ir skaitymo gebėjimams, ir lietuvių kalbai ugdyti; atkreipia 

mokinių dėmesį į kalbinės raiškos logiškumą, teiginių argumentavimą, nuoseklumą;  

80.3. mokytojai skatina mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir 

raštu per visų dalykų pamokas. 

81. Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika ir ti-

kyba), kalbos (lietuvių gimtoji kalba, lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos), matematika, gam-

tamokslinis ugdymas (biologija, chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, geografija, pilietiš-

kumo ugdymas, ekonomika ir verslumas, psichologija), meninis ugdymas (dailė, muzika, šokis, 

teatras, šiuolaikiniai menai), informacinės technologijos, technologijos, kūno kultūra, bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas. 

82. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tikybos ar etikos dalyką) mokiniui iki 14 me-

tų 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, 1g–2g klasėms). 

83. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio ug-

dymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudarytos sąlygos išlyginti mokymosi 

spragas (skiriamos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos). 

84. Užsienio kalbos. 

84.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 
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84.2. Antrosios užsienio kalbos mokyti tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu pradedama 

mokyti nuo 5 klasės Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 

iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą: anglų, prancūzų, rusų, ir 

kita. Gimnazija sudaro galimybę rinktis antrąją užsienio kalbą iš ne mažiau kaip dviejų užsienio 

kalbų (neįskaitant mokinių pirmosios užsienio kalbos, kurios mokėsi kaip ankstyvosios užsienio 

kalbos pagal pradinio ugdymo programą ir toliau tęsia mokymąsi pagrindinio ugdymo programoje) 

ir sąlygas mokytis pasirinktos kalbos. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu kalbai mokyti gali 

būti skiriama ir daugiau pamokų, negu nurodyta bendrųjų ugdymo planų 123 punkte. 

84.3. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų pa-

tikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

84.4. Pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų moky-

mosi 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 mo-

kyklos ir šiuo metu gimnazija, dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti 

mokytis pradėtą kalbą: 

84.4.1. vienerius mokslo metus jam skiriama 1 papildoma užsienio kalbos pamoka per savaitę; 

84.4.2. jei toje pačioje klasėje ar keliose klasėse yra 5 ar daugiau tokių mokinių, jų grupei 

mokyti skiriamos 2 papildomos pamokos, jei daugiau negu vienas mokinys, atsižvelgiama į gimna-

zijos turimas mokymo lėšas. 

85. Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą ir 

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

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

įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja į dešimtbalę vertinimo sistemą. Gimnazija sudaro moki-

niui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos pamokų lan-

kyti papildomas lietuvių kalbos ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse. 

86. Matematika. 

86.1. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamos Nacionalinio egza-

minų centro parengtos matematinio raštingumo užduotys. 

86.2. Stebimi mokinių matematikos pasiekimai ir, remiantis duomenimis (pavyzdžiui, stan-

dartizuotų testų rezultatais), numatoma pagalba mokiniams. 

86.3. Ugdant gabius matematikai vaikus naudojamos nacionalinių olimpiadų, konkurso 

„Kengūra“ užduotys (ir sprendimų rekomendacijos) ir kiti šaltiniai. 

86.4. Naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios 

priemonės, atvirojo kodo dinaminė matematikos programa „GeoGebra“.  

87. Informacinės technologijos. 

87.1. Informacinių technologijų programa pradedama įgyvendinti 5 klasėje. 5–6 klasėms 

skiriama 70 pamokų. 

87.2. 7–8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos. 

87.3. Gimnazijos I–II klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vie-

nas iš pasirenkamųjų modulių: programavimo pradmenų arba kompiuterinės leidybos pradmenų. 

Modulį renkasi mokinys. 

88. Gamtamokslinis ugdymas. 

88.1. Gamtos mokslų mokymasis grindžiamas realiais arba virtualiais gamtamoksliniais 

gamtos reiškinių, procesų, objektų tyrimais, skiriant dėmesį dinamiškos tikrovės problemoms atpa-

žinti ir spręsti, pirmiausia – lokaliu, vietos aplinkos ir bendruomenės lygmeniu, o įgijus patirties – 

Lietuvos ir globaliu lygmeniu. Gamtamoksliniai tyrimai atliekami stebint, analizuojant, eksperimen-
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tuojant, modeliuojant ar vykdant kitas praktines veiklas. Skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir 

(ar) komandinis darbas. 

88.2. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis priemonė-

mis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis priemonėmis, kilno-

jamosiomis ir virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais už 

gimnazijos ribų. 

89. Technologijos. 

89.1. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasė-

se), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, konstrukci-

nių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

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

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. 

89.3. Baigę integruoto technologijų kurso programą mokiniai pagal savo interesus ir polin-

kius renkasi vieną iš privalomų technologijų programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžia-

gų). 

89.4. Pasirinktą programą mokinys mokosi I ir II gimnazijos klasėse arba renkasi kitą pasi-

baigus mokslo metams. 

90. Socialinis ugdymas. 

90.1. Per socialinių mokslų pamokas mokymasis grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, 

diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis. 

90.2. Siekiant gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas 

galimybes, dalį istorijos ir geografijos pamokų organizuojamos netradicinėse aplinkose (muziejuo-

se, lankytinose istorinėse vietose, vietos savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų cent-

ruose), naudotis virtualiosiomis mokymosi aplinkomis. 

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

istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas 

91. Kūno kultūra. 

91.1. Kūno kultūrai skiriant 2 valandas per savaitę, sudaromos sąlygos visiems mokiniams 

papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas dalyvaujant sporto ar šokių 

būrelių veikloje. Gimnazija tvarko mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą elektroniniame dieny-

ne. 

91.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

į savijautą. 

91.3. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

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

ko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo reko-

mendacijas. 

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

dėl ligos, siūlo kitą veiklą: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus. 

92. Meninis ugdymas. 

92.1. Meninio ugdymo dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos dalykai. 
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93. Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdy-

mo valandos: 

Dalykai 
Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė 1g klasė 2g klasė 

Dorinis ugdymas (tikyba, etika) 1/1 1 1 1/1 1/1 1/1 

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 4 5 

Užsienio k.(1-oji) (prancūzų)     3 3/3 

Užsienio k.(2-oji) (prancūzų) +2 2 2 2   

Užsienio k.(1-oji) (anglų) 3 3 3 3   

Užsienio k.(2-oji) (anglų)     2+1 2+1/2+1 

Matematika 4 4 4 4 3 4 

Gamta ir žmogus 2 2     

Biologija    2 1 2 1 

Fizika   1 2 2 2 

Chemija    2 2 2 

Informacinės technologijos 1 1 0,5 0,5 1/1 1/1 

Istorija 2 2 2 2 2 2 

Pilietiškumo pagrindai     1 1 

Geografija  2 2 2 2 1 

Ekonomika ir verslumas      1 

Dailė 1 1 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 1 1 

Technologijos 2 2 2 1 1,5 1/1 

Kūno kultūra 3 2 2 2 2 2 

Žmogaus sauga 1   0,5 0,5 0,5  

Pamokų skaičius mokiniui per savaitę 28 28 29 30 32 32 

Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkin-

ti, mokymosi pagalbai teikti: 2 2 2 2 7 7 

Individualios ir grupinės konsultacijos (lietuvių kalba)    +1 +1  

Individualios ir grupinės konsultacijos (matematika)     +1  

Lietuvių kalba (mobili grupė)      +1 

Matematika (mobili grupė)      +1 

Fizika (mobili grupė)      +1 

Neformalusis švietimas 2 2 2 2 2 3 

 
Pastaba: 

+ pažymėtos pamokos yra skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti. 

 

IV SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 
 

PIRMAS SKIRSNIS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

94. Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendro-

siomis programomis. Ugdymas organizuojamas, vadovaujantis Ugdymo programų aprašu, Moky-

mosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, bendraisiais ugdymo planais, gali būti atsi-

žvelgiama į Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio 

aprašą. 

95. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, apsisprendžia dėl vieno brandos 

darbo rengimo,  kartu su gimnazija pasirengia individualų ugdymo planą. Gimnazija mokiniui, be-

simokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, sudaro sąlygas įgyvendinti individualų ugdymo 

planą ir siekia, kad jis pagilintų ir praplėstų pasirinktų sričių žinias, gebėjimus bei kompetencijas, 

pasirengtų laikyti brandos egzaminus ir tęstų tolesnį mokymąsi.  
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96. Mokiniui, besimokančiam savarankišku būdu (pavienio mokymosi forma), individua-

lioms konsultacijoms skiriama 15 procentų, o grupinėms – 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų 

137 punkte nustatyto savaitinių pamokų skaičiaus. 

97. Gimnazijoje lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos sudaromos atskiros laikinosios 

grupės, atsižvelgiant į mokinių pasirinkimus mokytis pagal dalyko bendrojo ar išplėstinio kurso 

programą, o užsienio kalbas – į kalbos mokėjimo lygį. 

98. Gimnazija siūlo: 

98.1. ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas (anglų, prancūzų) ir du užsienio kalbų programas 

papildančius modulius (Prancūzų kalbos „Veiksmažodžių asmenavimo ypatumai. Laikų sistema“ ir 

Anglų kalbos „Anglų kalbos vartojimo, rašymo, skaitymo, klausymo įgūdžių įtvirtinimas“); 

98.2. ne mažiau kaip tris pasirenkamųjų dalykų programas (braižyba, ekonomika ir verslu-

mas, teisės pagrindai, karjeros ugdymas); 

98.3. ne mažiau kaip dviejų meninio ugdymo srities dalykų kursų (muzika, dailė) ir dviejų 

technologijų programos krypčių kursų (tekstilė ir apranga, taikomasis menas, amatai ir dizainas); 

98.4. ne mažiau kaip tris pasirenkamųjų sporto šakų programas (aerobika, krepšinis, tinkli-

nis); 

98.5. pasirenkamąjį ugdymo karjeros modulį. 

99. Keisti dalyko programą ar programos kursą mokinys gali pagal Sidabravo gimnazijos 

dalyko programos, dalyko kurso, kalbos mokėjimo lygio keitimo tvarką patvirtintą gimnazijos di-

rektoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-189.  

100. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir per 

dvejus metus: 

100.1. 3g klasėje: 

Ugdymo sritys, dalykai 
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Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 2    

Dorinis ugdymas (etika) 1 1 2    

Lietuvių kalba ir literatūra 4 4 8 5 5 10 

Užsienio k. A2, B1 (prancūzų k.) 3 3 6    

Užsienio k. A2, B1 (anglų k.) 3 3 6    

Užsienio k. B1, B2 (anglų k.)    3 3 6 

Matematika 3 3 6 5 6 11 

Informacinės technologijos 1 1 2    

Fizika  2 2 4    

Chemija  2 2 4    

Biologija  2 2 4    

Istorija     3 3 6 

Geografija 2 2 4    

Dailė       

Muzika  2 2 4    

Tinklinis  2 2 4    

Braižyba       

Taikomasis menas, amatai ir di-

zainas 2 2 4    

Modulis (lietuvių k.)    1 1 2 

Modulis (anglų k.)    1 1 2 

Skirta pamokų 30 30  18 19  

Neformalusis švietimas 3 3     
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100.2. 4g klasėje: 

Ugdymo sritys, dalykai 
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Dorinis ugdymas (tikyba) 2  2    

Lietuvių kalba ir literatūra 4 4 8 5 5 10 

Užsienio k. A2, B1 (prancūzų k.) 3 3 6    

Užsienio k. A2, B1 (anglų k.) 3 3 6    

Užsienio k. B1, B2 (anglų k.)    3 3 6 

Matematika 3 3 6 5 6 11 

Informacinės technologijos 1 1 2    

Fizika        

Chemija  2 2 4    

Biologija  2 2 4    

Istorija  2 2 4    

Geografija 2 2 4    

Dailė       

Muzika  2 2 4    

Tinklinis  2 2 4    

Braižyba       

Taikomasis menas, amatai ir di-

zainas 2 2 4    

Modulis (lietuvių k.)    1 1 2 

Modulis (anglų k.)    1 1 2 

Skirta pamokų 30 28  15 16  

Neformalusis švietimas 3 3     

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 
 

101. Vidurinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika ir tiky-

ba), kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos), matematika, gamtamokslinis ugdymas 

(biologija, chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, geografija), meninis ugdymas (dailė, muzi-

ka), informacinės technologijos, technologijos, pasirinkta sporto šaka (tinklinis), bendrųjų kompe-

tencijų ugdymo sritis. 

102. Dorinis ugdymas. 

102.1. Mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką. Siekiant užtikrinti dalyko moky-

mosi programos tęstinumą ir nuoseklumą, pagal vidurinio ugdymo etikos programą rekomenduoja-

ma rinktis etiką ar tikybą dvejiems mokslo metams. 

103. Lietuvių kalba ir literatūra. 

103.1. Gimnazija siūlo lietuvių kalbos ir literatūros programą papildančius pasirenkamuo-

sius dalyko modulius. 

103.2. Rekomenduojama mokiniams atlikti tiriamuosius, kūrybinius darbus, mokinius kon-

sultuojant. 

104. Užsienio kalbos. 

104.1. Užsienio kalbų dalyko bendroji programa pateikiama kursais, orientuotais į Europos 

Tarybos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius. Mokiniams rekomenduojama rinktis 

tuos užsienio kalbų mokymosi kursus, kurie atitinka jų užsienio kalbų pasiekimus, nustatytus atli-

kus kalbos mokėjimo lygio nustatymo testus dešimtos klasės pabaigoje (pateiktus per duomenų 

perdavimo sistemą „Keltas“). 

104.2. 3g–4g klasėse rekomenduojama mokytis bent dviejų užsienio kalbų. 
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104.3. Gimnazija siūlo anglų kalbos pasirenkamąjį dalyko modulį. 

105. Socialiniai mokslai. 

105.1. Mokinys renkasi bent vieną iš socialinių mokslų programų: istoriją arba geografiją. 

106. Menai. 

106.1. Mokiniai gali rinktis dailės ir muzikos ugdymo programas. 

107. Technologijos. 

107.1. Mokinys gali rinktis vieną iš technologijų programos krypčių: turizmo ir mitybos, 

tekstilės ir aprangos, taikomojo meno, dailiųjų amatų ir dizaino.  

108. Kūno kultūra. 

108.1. Mokinys renkasi bendrąją kūno kultūrą arba iš gimnazijos siūlomų sporto šakų pa-

geidaujamą sportą šaką (krepšinį, futbolą, tinklinį). 

108.2. Kūno kultūros pasiekimai mokinio pageidavimu vertinami pažymiais.  

109. Matematika. 

109.1. Organizuojant matematikos mokymąsi rekomenduojama mokiniams rinktis papildan-

čius matematikos ugdymo programą modulius. 

109.2. Mokytojai įpareigojami pamokose naudoti gimnazijoje esančias, temą atitinkančias, 

skaitmenines mokomąsias priemones. 

110. Informacinės technologijos. 

110.1. Pasirinkęs išplėstinį kursą mokinys gali rinktis vieną iš dviejų pasirenkamųjų modu-

lių: Programavimo arba Elektroninės leidybos. 

110.2. Jei mokinys, pasirinkęs išplėstinį kursą, pagrindinėje mokykloje nesimokė pasirinkto 

modulio, jam sudaromos sąlygos papildomai mokytis išlyginamojo modulio temų. Išlyginamojo 

modulio programa atitinka Informacinių technologijų Pagrindinio ugdymo bendrosios programos 

Programavimo pradmenų arba Kompiuterinės leidybos pradmenų modulių programas. 

110.3. Norintiems įtvirtinti programavimo įgūdžius siūloma rinktis C++ PROJEKTAI modulį. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

PIRMAS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

111. Gimnazija mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja vado-

vaudamasi 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, Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis.  

112. Specialiųjų poreikių turintys mokiniai ugdomi pagal: 

112.1. bendrojo ugdymo; 

112.2. bendrojo ugdymo pritaikytas; 

112.3. individualizuotas programas. 

112.4. Ugdymo turinys formuojamas pagal ugdomuosius dalykus. 

113. Ugdymo organizavimo forma yra: 

113.1. pamoka; 

113.2. specialiosios pratybos: individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 moki-

niai).  
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114. Specialioji pedagoginė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, specialioji pagalba gim-

nazijoje teikiamos vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organiza-

vimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 

30 d. įsakymu Nr. V-1795, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lie-

tuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-950 ir 

gimnazijos Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 

2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V1-230. 

115. Gimnazijoje specialiąją pedagoginę pagalba teikia logopedė, specialioji pedagogė ir so-

cialinė pedagogė. 

116. Mokiniui, turinčiam vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, gimnazijoje 

pamokų metu specialiąją pagalbą teikia mokytojo padėjėjas (pagal PPT rekomendacijas). 

117. Gimnazija, atsižvelgusi į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, vaiko gero-

vės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, gali keisti specialiųjų pamo-

kų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių per mokslo metus. 

118. Individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi po-

reikių ir ugdomam pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (koreguojamas bendrojo ug-

dymo planas pagal PPT rekomendacijas). 
 

_____________________________________________________________________ 
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