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PATVIRTINTA 

   Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V–93 

 

 

 

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS 

 

2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO 

UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planą (toliau – Ugdymo planas) ruošė 

darbo grupė, sudaryta 2021 m. gegužės 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. V–54 „Dėl darbo grupės 2021–

2022 ir 2022–2023 mokslų metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planui 

parengti“. 

2. Gimnazijos Ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 patvirtintais „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo 

metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais“, Pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Geros mokyklos koncepcija, 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų 

ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu ir kt., atsižvelgiant į gimnazijos strateginio plano tikslus, 

mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius, mokytojų pastabas ir pasiūlymus, turimas ugdymo 

lėšas, įgyvendinamą Kokybės krepšelio veiklos tobulinimo planą. 

3. Ugdymo plano tikslas – aprašyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo 

poreikius ir gebėjimus bręstų kaip asmenybė, siektų asmeninės pažangos ir įgytų mokymuisi visą 

gyvenimą būtinų kompetencijų. 

4. Ugdymo plano uždaviniai: 

4.1. numatyti ugdymo proceso įgyvendinimą, atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius, jų 

kompetencijų ugdymą; 

4.2. nustatyti reikalavimus ugdymo procesui gimnazijoje organizuoti; 

4.3. susitarti dėl gimnazijai būdingos ugdymo organizavimo specifikos; 

4.4. nustatyti pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti. 

5. Ugdymo planas sudarytas siekiant ugdyti mokiniams mokėjimo mokytis, bendravimo ir 

bendradarbiavimo, pažinimo, socialinę, emocinę, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, skaitmeninę, 

pilietiškumo, kultūrinę, asmenines, bendrąsias kompetencijas, vadovaujantis bendradarbiavimo, 

lygių galimybių, mokymo ir auklėjimo vienovės, prieinamumo, integralumo, kontekstualumo, 

subsidiarumo, pagarbos žmogui principais. 

6. 2019–2020 ir 2020–2021 m.m. ugdymo proceso įgyvendinimo analizė: 

6.1. 2019–2020 m.m. gimnazijos pažangumas buvo 97,4 proc., aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu 

mokėsi 49,2 proc. mokinių, 2 mokiniai buvo palikti kartoti kurso, 11 mokinių baigė mokslo metus 

turėdami neigiamų metinių įvertinimų; 

6.2. 2020–2021 m.m. gimnazijos pažangumas buvo 98,1 proc., aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu 

mokėsi 46,9 proc. mokinių, vienas mokinys paliktas kartoti kurso, 8 mokiniai baigė mokslo metus 

turėdami neigiamų metinių įvertinimų; 

6.3. pažangumas didėjo 5–8 ir I–IV gimn. klasėse. I–IV gimn. kl. 2021 metais baigė visi mokiniai 

be neigiamų įvertinimų. Be priežasties praleistų pamokų skaičius, tenkantis 1 mokiniui, 5–8 ir I–IV 
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gimn. klasių grupėse mažėja, bet didėja 1–4 klasių grupėse; tikėtina, kad tai turi įtakos ir pažangumo 

kritimui 1–4 klasių grupėje:  

Klasių grupė Mokslo metai Mokinių skaičius 

(mokslo metų 

pabaigoje) 

Pažangumas, 

proc. 

Be priežasties praleistų 

pamokų skaičius, 

tenkantis 1 mokiniui 

1–4 kl. 2019–2020 m.m. 156 97,44 0,2 

2020–2021 m.m. 136 94,11 1,72 

5–8 kl. 2019–2020 m.m. 139 97,84 16,52 

2020–2021 m.m. 160 98,12 16,38 

I–IV gimn. kl. 2019–2020 m.m. 134 97,01 40,57 

2020–2021 m.m. 122 100 14,99 

 

6.4. 2019–2020 m.m. neįvyko NMPP, PUPP dėl Lietuvos Respublikoje buvusios pandeminės 

situacijos; 

6.5. 2020–2021 m.m. pasiekimų patikrinimų rezultatai: 

6.5.1. 2 kl. mokiniai atliko matematikos,  pasaulio pažinimo ir lietuvių k. EMA parengtus 

diagnostinius testus. Matematikos aukštesnįjį lygį pasiekė 4 mokiniai, pagrindinį – 23, patenkinamąjį 

– 1, patenkinamo lygio nepasiekusiųjų nebuvo. Lietuvių k. aukštesnįjį lygį pasiekė 11 mokinių, 

pagrindinį – 13, patenkinamąjį – 3, nepatenkinamą lygį – 1 mokinys. Pasaulio pažinimo testo 

rezultatai tokie: aukštesnįjį lygį pasiekė 3 mokiniai, pagrindinį – 20, patenkinamąjį – 2, 

nepatenkinamą lygį – 2 mokiniai; 

6.5.2. 4 klasių mokinių testų rezultatai: skaitymo 4 klasių mokinių surinktų taškų vidurkis – 20,5 

taškai iš 31 (66,1 proc.); matematikos 4 klasės mokinių surinktų taškų vidurkis – 25,1 taškai iš 40 

(62,8 proc.); 

6.5.3. 8 klasių mokinių testų rezultatai: skaitymo 8 klasių mokinių surinktų taškų vidurkis – 24,7 

taškai iš 37 (66,8 proc.); matematikos 8 klasės mokinių surinktų taškų vidurkis – 24,6 taškai iš 50 

(49,2 proc.); 

6.5.4. II gimn. kl. mokinių PUPP surinktų taškų vidurkis iš lietuvių kalbos ir literatūros – 28,5 iš 

60 taškų (47,5 proc.), matematikos – 20,7 iš 45 taškų (46 proc.). PUPP rezultatų vidurkis pažymiais: 

lietuvių kalbos ir literatūros – 6,25, matematikos – 5,15. 

6.6. valstybinių brandos egzaminų rezultatai: 

Dalykas 2019–2020 m.m. 2020–2021 m.m. 
išlaikė 

16–100, 

proc. 

išlaikė 

16–35, 

proc. 

išlaikė 

36–85, 

proc. 

išlaikė  

86–100, 

proc. 

išlaikė 

16–100, 

proc. 

išlaikė 

16–35, 

proc. 

išlaikė 

36–85, 

proc. 

išlaikė  

86–100, 

proc. 

Lietuvių k. ir 

literatūra 

100 38,9 55,6 5,5 89,5 31,6 42,1 15,8 

Matematika 54,5 45,5 9,1 0 76,5 41,2 35,3 0 

Užsienio (anglų) 

kalba 

100 11,8 70,6 17,6 100 25 45,8 29,2 

Istorija 100 33,3 66,7 0 100 33,3 66,7 0 

Geografija 100 44,4 55,6 0 100 42,9 42,9 14,4 

Fizika 100 0 100 0 100 33,3 66,7 0 

Chemija 100 0 100 0 100 100 0 0 

Biologija 100 33,3 33,3 33,4 100 28,5 42,9 28,6 

Informacinės t. – – – – 100 33,3 0 66,7 

 

6.7. visų klasių mokiniai 2019–2020 m.m. ir 2020–2021 m.m. sėkmingai dalyvavo ir laimėjo 

prizines vietas rajono olimpiadose, įvairiuose konkursuose, sportinėse varžybose, konferencijose, 

dalyvavo projektuose „Sveika gyvensena – ne mada, o būtinybė“, ,,Kelionės, sportas, draugystė 14“, 

,,Aktyviai, draugiškai, sveikai“, „Drauge mums sekasi“, „Augu saugus ir atsakingas“, „Sveikata visus 

metus 2021“. Mokiniai skaitė pranešimus respublikinėse konferencijose ,,Projekto metodas 
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pamokoje“, ,,Mokausi ir augu 2021“, „Vienas vardas – Lietuva“, „Mes skaitome“. IV gimn. klasių 

mokiniai skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje „Atgal į gamtą“. 2020–2021 mokslo metais 

nuotoliniu būdu suorganizuota respublikinė konferencija „Šiuolaikiniai atradimai ir technologijos 

gamtoje“; 

6.8. atsižvelgiant į mokytojų išreikštus nuogąstavimus dėl galimų atsirasti mokymosi spragų dėl 

buvusio nuotolinio mokymo, 5–8, I–II gimn. klasėse numatytos ilgalaikės lietuvių kalbos ir literatūros 

bei matematikos konsultacijos, taip pat numatoma viena per savaitę kiekvieno mokytojo dalykininko 

trumpalaikė konsultacija. 

 

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. 

8. Gimnazija dirba 5 dienas per savaitę. 

9. Ugdymosi procesas 1–8, I–IV gimn. klasėse skirstomas pusmečiais. 

10. Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais: 

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

10.2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–8, I–II gimn. klasių mokiniams – 

185, III gimn. klasės mokiniams – 180, IV gimn. klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos; 

10.3. 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. 

Vasaros: 1–4 kl. 

 5–8 kl., I–III gimn. kl. 

 IV gimn. kl. 

2022 m. birželio 8 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d. 

2022 m. birželio 20 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d. 

Pasibaigus BE sesijai – iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. 

 

10.4. numatoma tokia pusmečių trukmė: 

10.4.1. pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 21 d.; 

10.4.2. antras pusmetis: sausio 24 d. – birželio 7 d. (1–4 klasėms), sausio 24 d. – birželio 17 d. 

(5–8, I–III gimn. klasėms); sausio 24 d. – gegužės 26 d. (IV gimn. klasėms). 

11. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais: 

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

11.2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–8, I–II gimn. klasių mokiniams – 

185, III gimn. klasės mokiniams – 180, IV gimn. klasės mokiniams – 170 ugdymo dienų; 

11.3. 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. 

Vasaros: 1–4 kl. 

 5–8 kl., I–III gimn. kl. 

 IV gimn. kl. 

2023 m. birželio 8 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

2023 m. birželio 19 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

Pasibaigus BE sesijai – iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

 

11.4. numatoma tokia pusmečių trukmė: 

11.4.1. pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 20 d.; 
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11.4.2. antras pusmetis: sausio 23 d. – birželio 6 d. (1–4 klasėms), sausio 23 d. – birželio 16 d. 

(5–8, I–III gimn. klasėms); sausio 23 d. – birželio 1 d. (IV gimn. klasėms). 

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

įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, 

dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai gimnazijoje ir kt.), 

reglamentuojama Ugdymo plano 2 priede. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO, VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

13. Gimnazijoje yra šios mokymosi pagal bendrojo ugdymo mokymo programas formos: grupinio 

mokymosi ir pavienio mokymosi. 

14. Švietimo pagalbos teikimas: 

14.1. švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams 

specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą; 

14.2. švietimo pagalba gali būti psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė ir 

specialioji pagalba; 

14.3. psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos 

sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje 

kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai 

bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Psichologinę pagalbą teikia psichologas; 

14.4. socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad 

būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą gimnazijoje: šalinti priežastis, dėl kurių 

vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti 

vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis. Socialinę pedagoginę 

pagalbą teikia socialinis pedagogas; 

14.5. specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti mokinio, turinčio 

specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. Specialioji pagalba mokiniui, kuriam jos 

reikia, teikiama gimnazijoje. Gali būti teikiamos teksto skaitymo ir konspektavimo bei kitos 

paslaugos, didinančios ugdymosi prieinamumą. Specialiąją pedagoginę pagalbą teikia specialusis 

pedagogas, logopedas; 

14.6. mokytojo padėjėjai padeda ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdyme ir 

neformaliajame ugdyme turintiems vidutinių, didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniams; dirba su mokiniais, kuriems reikalinga ypatinga pagalba; ugdo socializacijos ir 

komunikacijos įgūdžius; užsiima pažintine veikla; 

14.7. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas padeda mokiniams saugoti ir stiprinti 

sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika; 

bendradarbiauja su klasių vadovais, mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais); 

14.8. klasių vadovai ir mokytojai teikia pagalbą savo klasės ar grupės vaikams, siekia pažinti 

mokinių poreikius, polinkius, interesus, gabumus, diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo procesą,  

puoselėja sveiką gyvenseną; suteikia mokiniui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas 

smurtas, prievarta ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, bendradarbiauja su pagalbos mokiniui, sveikatos 

priežiūros specialistais, bendradarbiauja ir informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie iškylančias 

problemas, padeda mokiniams spręsti psichologines, socialines, bendravimo, mokymosi ir kt. 

problemas, stebi, analizuoja tėvų bei socialinės aplinkos poveikį ugdymui(-si); suburia klasėje 

dirbančius mokytojus ir kitus specialistus spręsti klasės mokinių švietimo pagalbos teikimo 

klausimus; 

14.9. gimnazijos vadovai užtikrina švietimo pagalbos teikimą gimnazijoje; 

14.10. švietimo pagalbos teikimo formos: individualus darbas su mokiniu; darbas pamokoje, 

pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.; darbas su klase ar grupe; darbas su klasių 
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vadovais, mokytojais; darbas su gimnazijos bendruomene; darbas su socialiniais partneriais; mokinių 

pagalba vieni kitiems; 

14.11. švietimo pagalbos teikimo rūšys: ugdymo pritaikymas, individualizavimas, 

diferencijavimas; konsultavimas; tyrimų organizavimas; socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas; 

elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas; nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, savižudybių, ŽIV/AIDS, prievartos, 

smurto ir teisės pažeidimų prevencija; 

14.12. jeigu dalyko mokytojas pastebi, kad mokiniui yra per sunku (jis nepajėgus) mokytis pagal 

bendrąją dalyko programą, jis kreipiasi į Vaiko gerovės komisiją. VGK svarsto mokinio problemų 

priežastis, siūlo galimus pagalbos būdus, bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Iškilus būtinybei bendru Vaiko gerovės ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutarimu mokinys 

nukreipiamas į Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybą pritaikyti arba individualizuoti mokymo(si) 

programą; 

14.13. švietimo pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams teikiama 

pagal sudarytus pagalbos mokiniui specialistų tvarkaraščius, kuriuos tvirtina gimnazijos direktorius, 

suderinus juos su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, atsakingu už specialųjį ugdymą, arba pagal 

susitarimą. 

15. Neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla ir organizavimas: 

15.1. neformaliojo vaikų švietimo valandų skaičius priklauso nuo klasių koncentrams skirtų 

valandų pagal ugdymo planą; 

15.2. skirstant neformaliojo vaikų švietimo valandas atsižvelgiama į šiuos kriterijus: mokinių 

poreikius ir polinkius; pedagogų sugebėjimą organizuoti tam tikrą popamokinę veiklą; turimas lėšas 

ir valandų kiekį; gimnazijos tikslus, tradicijas ir galimybes; 

15.3. neformaliojo vaikų švietimo valandos būrelių veiklai skiriamos būrelių vadovams, pateikus 

veiklos programas, prašymus iki birželio 23 d. (koreguoti galima iki rugsėjo 7 d.); 

15.4. neformaliojo vaikų švietimo veiklai įgyvendinti valandos skiriamos vieneriems metams, 

atsižvelgus į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę, veiklos rezultatus ir mokinių interesus; 

15.5. neformaliojo švietimo veikla derinama su formaliojo švietimo veiklomis ir yra formalųjį 

švietimą papildantis ugdymas, siekiant padėti vaikui siekti asmeninės pažangos ir geresnių ugdymosi 

rezultatų pasirinktose srityse; 

15.6. neformaliojo vaikų švietimo grupės mokinių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 7 mokiniai; 

15.7. apie būrelių pasiūlą mokiniai informuojami klasių, būrelių vadovų, gimnazijos stende; 

15.8. neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai (naujų mokslo metų 

pradžioje), pateikiami (iki rugsėjo 7 d.) prašymai dėl neformaliojo švietimo užsiėmimų lankymo; 

15.9. būrelio vadovas informuoja mokinius ir direktoriaus pavaduoją ugdymui, kuruojantį 

neformalųjį vaikų švietimą, apie būrelio veiklos laiką ir vietą, pateikia mokinių sąrašą (iki rugsėjo 7 

d.); 

15.10. direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuruojantis neformalųjį vaikų švietimą, suderinęs 

laiką ir vietą su būrelių vadovais bei mokiniais, sudaro būrelių veiklos tvarkaraštį ir jį paviešina 

(gimnazijos stenduose, svetainėje); 

15.11. mokslo metų pradžioje ar eigoje, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją, galimi valandų 

paskirstymo pakeitimai, gali būti siūlomos naujos neformaliojo vaikų švietimo programos; 

15.12. neformaliojo vaikų švietimo veikla fiksuoja gimnazijos elektroniniame dienyne; 

15.13. būrelio mokinių sudėtis mokslo metų eigoje gali kisti. 

16. Siekiant sumažinti patirtus mokinių mokymosi praradimus, patirtus COVID-19 pandemijos 

metu, mokytojams skiriama 1 savaitinė pamoka konsultacijoms iš valandų, galimų skirti funkcijoms, 

susijusioms su veikla gimnazijos bendruomenei. Mokytojai paskelbia mokiniams dieną ir laiką, kada 

vyks konsultacijos, pildo registracijos žurnalą. 

17. Ugdymo turinio integravimas: 

17.1. pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme į gimnazijos ugdymo turinį (į dalykų 

programas, neformaliojo švietimo veiklas, klasių valandėles, gimnazijos renginius) integruojamos 

šios programos: Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 
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programa, Etninės kultūros bendroji programa, Ugdymo karjerai programa, Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa; integracija žymima mokytojų ilgalaikiuose 

teminiuose planuose ir elektroninio dienyno skiltyje „Pastabos“; 

17.2. siūloma I–II gimn. klasių mokiniams pasirenkamasis „Ugdymo karjerai“ dalykas iš 

pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti; 

17.3. siūlomas III–IV gimn. kl. mokiniams pasirenkamasis dalykas „Ugdymas karjerai“; 

17.4. kitos integruojamosios ir prevencijai skirtos programos bei temos (nacionalinio saugumo, 

informacinio raštingumo, verslumo, finansinio raštingumo, antikorupcinio ugdymo ir kt. aktualios 

temos) integruojamos į atskirų dalykų temas, klasės valandėles, gimnazijos renginius, neformalųjį 

švietimą; 

17.5. kelių dalykų temų integravimas vyksta atskirų mokytojų iniciatyva (pravedama bent 1 

integruota atskirų dalykų temų pamoka per mokslo metus); tokiu atveju pamoką veda keli mokytojai, 

jie pildo kiekvienas savo elektroninį dienyną, skiltyje „Pastabos“ pažymėdami, su kokių dalykų 

temomis vyko integracija; 

17.6. socialinio ir emocinio ugdymo Lions Quest programa integruojama į visas 1–4, 5–8, I–IV 

gimn. klasių klasės valandėles; 

17.7. pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje į 17 valandų integruotą technologijų kursą 

integruojamas profesinis informavimas, konsultavimas. Šis kursas išdėstomas per I pusmetį, 

organizuojamos ekskursijos, susitikimai, vykdomi projektai apie ūkio šakas, daromi pasirinktos 

profesijos aprašai ir kt.; 

17.8. 7–8 klasėse informacinių technologijų integravimas numatytas vienam pusmečiui – 7 

klasėms II pusmetis, 8 klasėms – I pusmetis. Dalykų mokytojai integravimo temas ir jų kiekį numato 

proporcingai turimam savaitinių valandų skaičiui (rekomenduojama: 7 klasėse – lietuvių k., anglų k., 

matematika, biologija, fizika, istorija – 2 val., vokiečių k., rusų k., geografija, dailė, muzika – 1 val.; 

8 klasėse – lietuvių k., anglų k., matematika, biologija, fizika – 2 val., vokiečių k., rusų k., chemija, 

istorija, geografija, dailė, muzika – 1 val.; galimas ir kitoks valandų paskirstymas); integruotų pamokų 

turinys įrašomas abiejų dalykų elektroniniame dienyne; 

17.9. sveikatą stiprinančios mokyklos programą „Sveikatos keliu“, 1–4,  5–8, I–IV gimn. klasėse 

bus įgyvendinama vykdant numatytas veiklas pagal gimnazijos visuomenės sveikatos specialistės, 

vykdančios sveikatos priežiūrą gimnazijoje, veiklos planą per neformalųjį ugdymą bei klasės 

valandėles. 

18. Pamokų / dienų skaičius, skirtas mokinių pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai: 

18.1. pradiniame ugdyme 5 ugdymo proceso dienos per mokslo metus skiriamos kultūrinei (taip 

pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai. Šiai veiklai 

panaudojamos ir Kultūros paso siūlomos edukacinės veiklos. Šiomis dienomis ugdymas vykdomas 

integruotai: pradinių klasių mokytojos pildo veiklos planą (rašomas nustatytos formos renginio 

planas), suderintą su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kuruojančiu pradinį ugdymą. Veikla žymima 

elektroninio dieninio grupėje „Klasės vadovo veikla“, pastabose nurodant „Kultūrinė, pažintinė 

veikla“, taip pat užpildant atitinkamų dalykų pamokas, kurių veiklos numatytos renginio plane ir 

kurių turinys siejasi su Bendrųjų ugdymo programų turiniu. 2 ugdymo dienos skiriamos pažintinėms 

ekskursijoms, kurių vykimo laiką sprendžia klasės vadovas, suderinęs su direktoriaus pavaduotoju 

ugdymui, kuruojančiu pradinį ugdymą. Ugdymo procesas, organizuojamas ekskursijose, 

perskaičiuojamas į atitinkamų dalykų pamokas. Dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių, o 

astronominės vykdomos veiklos valandos perskaičiuojamos į pamokų laiką: 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo turinys Numatomas veiklos 

laikas 

Trukmė 

valandomis 

Trukmė 

pamokomis 

1. Mokslo ir žinių diena 2021, 2022 m. rugsėjo 

1 d. 

4,5 val. 6 

2. Karjeros diena 2022, 2023 m. kovo 

mėn. 

4,5 val. 6 

3. Sveikatingumo ir sporto diena 2022, 2023 m. gegužės 

mėn. 

4,5 val. 6 
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Eil. 

Nr. 

Ugdymo turinys Numatomas veiklos 

laikas 

Trukmė 

valandomis 

Trukmė 

pamokomis 

4. Mokslo metų užbaigimo diena 2022 m. birželio 7 d. 

2023 m. birželio 6 d. 

4,5 val. 6 

5. Ekskursija (numatomos 2) Rugsėjo – gegužės 

mėn. 

12 val. 16 

 

18.2. pagrindiniame ir viduriniame ugdyme kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, 

praktinė, socialinė, prevencinė ir kita pagal mokinių ir mokyklos poreikius parinkta veikla 

organizuojama viso ugdomojo proceso metu. Šiai veiklai panaudojamos ir Kultūros paso siūlomos 

edukacinės veiklos. Šiomis dienomis ugdymas vykdomas integruotai: veikla žymima elektroninio 

dieninio grupėje „Klasės vadovo veikla“, pastabose nurodant „Kultūrinė, pažintinė veikla“, taip pat 

užpildant atitinkamų dalykų pamokas, kurių veiklos numatytos renginio plane ir kurių turinys siejasi 

su Bendrųjų ugdymo programų turiniu. 2 ugdymo dienos skiriamos pažintinėms ekskursijoms, kurių 

vykimo laiką sprendžia klasės vadovas, suderinęs su direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Ugdymo 

procesas, organizuojamas ekskursijose, perskaičiuojamas į atitinkamų dalykų pamokas. Į ugdymosi 

procesą įskaitomos gimnazijos organizuojamos veiklos ne pamokų metu, kurių turinys siejasi su 

bendrųjų ugdymo programų turiniu. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių, o 

astronominės vykdomos veiklos valandos perskaičiuojamos į pamokų laiką: 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo turinys Numatomas veiklos 

laikas 

Trukmė 

valandomis 

Trukmė 

pamokomis 

1. Mokslo ir žinių diena 2021, 2022 m. rugsėjo 1 

d. 

4,5 val. 7 

2. Savivaldos diena 2021, 2022 m. spalio 

mėn. 

– 8 

3. Kalėdinė diena 2021, 2022 m. gruodžio 

mėn. 

– 8 

4. Ugdymo karjeros diena 2022, 2023 m. kovo 

mėn. 

– 8 

5.  Sporto, turizmo ir sveikatingumo diena 2022, 2023 m. gegužės 

mėn. 

6 val. 8 

6. Mokslo metų užbaigimo diena 2022 m. birželio 17 d. 

2023 m. birželio 16 d. 

6 val. 8 

7. Ekskursija (numatomos 2) Rugsėjo – gegužės mėn. 13,5 val. 18 

 

19. Ugdymo veiklos, atsižvelgiant į pradinio, pagrindinio ir vidurinio bendrosiose programose 

numatytą dalykų turinį, gali būti organizuojamos už gimnazijos ribų (ne mažiau kaip 2 dienos; esant 

ekstremaliai situacijai šios veiklos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu). 

20. Socialinė-pilietinė veikla organizuojama 5–8, I–II gimn. klasių mokiniams, atsižvelgiant į 

mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus, mokinių, gimnazijos ir vietos bendruomenės poreikius. III–IV 

gimn. klasių mokinių socialinė-pilietinė veikla yra laikoma savanoriška veikla, šios veiklos valandų 

skaičius neapibrėžiamas: 

20.1. 5–6 klasių mokiniams – ne mažiau 10 valandų per mokslo metus: 

20.1.1. klasės, kitų gimnazijos patalpų tvarkymas, puošimas; 

20.1.2. darbai puoselėjant gimnazijos aplinką; 

20.1.3. dalyvavimas miestelio talkose tvarkant aplinką, įrengiant gėlynus ir pan.; 

20.1.4. dalyvavimas šalpos, socialinės paramos ir kt. socialinėse akcijose; 

20.1.5. atstovavimas gimnazijos, miestelio kultūriniuose, sportiniuose ir kt. renginiuose, 

įvairiuose konkursuose; 

20.1.6. mokinio laisvai pasirinkta kita socialinė-pilietinė veikla; 

20.2. 7–8 klasių mokiniams – ne mažiau 12 valandų per mokslo metus: 

20.2.1. klasės, kitų gimnazijos patalpų tvarkymas, puošimas; 
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20.2.2. darbai puoselėjant gimnazijos aplinką; 

20.2.3. socialinė pagalba vienišiems, seniems žmonėms; 

20.2.4. dalyvavimas gimnazijos savivaldoje; 

20.2.5. kultūrinių renginių organizavimas bendruomenės nariams; 

20.2.6. dalyvavimas šalpos, socialinės paramos ir kt. socialinėse akcijose; 

20.2.7. dalyvavimas aplinkosauginiuose, ekologiniuose, socialiniuose, prevenciniuose, 

moksliniuose ir kt. projektuose; 

20.2.8. gimnazijai ir miestelio bendruomenei naudingų darbų atlikimas; 

20.2.9. atstovavimas gimnazijos, miestelio kultūriniuose, sportiniuose ir kt. renginiuose, 

įvairiuose konkursuose; 

20.2.10. mokinio laisvai pasirinkta kita socialinė-pilietinė veikla; 

20.3. I–II gimn. klasių mokiniams – ne mažiau 14 valandų per mokslo metus: 

20.3.1. klasės, kitų gimnazijos patalpų tvarkymas, puošimas; 

20.3.2. pagalba mokiniams, turintiems sunkumų moksle; 

20.3.3. savanoriška veikla socialinės globos institucijose; 

20.3.4. tiriamieji bendruomenės narių poreikių darbai; 

20.3.5. darbai puoselėjant gimnazijos aplinką; 

20.3.6. socialinė pagalba vienišiems, seniems žmonėms; 

20.3.7. dalyvavimas gimnazijos savivaldoje; 

20.3.8. kultūrinių renginių organizavimas bendruomenės nariams; 

20.3.9. dalyvavimas šalpos, socialinės paramos ir kt. socialinėse akcijose; 

20.3.10. dalyvavimas aplinkosauginiuose, ekologiniuose, socialiniuose, prevenciniuose, 

moksliniuose ir kt. projektuose; 

20.3.11. gimnazijai, miestelio bendruomenei, valstybinėms globos įstaigoms naudingų darbų 

atlikimas; 

20.3.12. atstovavimas gimnazijos, miestelio kultūriniuose, sportiniuose ir kt. renginiuose, 

įvairiuose konkursuose; 

20.3.13. mokinio laisvai pasirinkta kita socialinė-pilietinė veikla; 

20.4. socialinė-pilietinė / savanoriška veikla atliekama nepamokiniu metu; 

20.5. socialinės-pilietinės / savanoriškos veiklos apskaitą elektroniniame dienyne vykdo klasės 

vadovas, mokiniui pateikus įrodantį raštą arba duomenis pagal lentelę: 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija 

............................................................................... 
(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

20.....–20..... mokslo metai 

 

Socialinės-pilietinės / savanoriškos veiklos apskaitos lapas 

Eil. 

Nr. 

Data Veikla Valandų 

skaičius 

Atsakingas asmuo  

(vardas, pavardė, parašas) 

     

Iš viso valandų:   

Mokinio parašas: ......................................... 

 

                     Klasės vadovas: .................................................................... 

 

20.6. patvirtinančius raštus apie atliktus darbus mokiniai kaupia savo veiklos aplanke; 

20.7. jei mokiniai veiklą atlieka vasaros atostogų metu ir rugsėjo mėnesį pristato tai 

pagrindžiančius įrodymus, socialinės-pilietinės veiklos valandos įrašomos į naujus mokslo metus; 

20.8. mokinių, nesurinkusių reikiamo valandų skaičiaus, likus 2 savaitėms iki mokslo metų 

pabaigos, sąrašą klasės vadovai pristato direktoriaus pavaduotojams ugdymui. Gimnazijos 
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administracija šiuos mokinius nukreipia tuo metu gimnazijos bendruomenei svarbiai socialinei 

veiklai; 

20.9. socialinę-pilietinę veiklą gali organizuoti klasių vadovai, mokytojai, administracija, 

bibliotekos, skaityklos, kiti gimnazijos darbuotojai, miestelio socialiniai darbuotojai, seniūnijos ir 

vietos bendruomenių atstovai; 

20.10. mokiniai skatinami kaupti savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus; 

20.11. visų mokinių savanoriškai atliktų veiklų valandos kaupiamos mokytojo, kuris kuruoja 

Mokinių tarybos veiklą. Pažyma apie šių veiklų atlikimą išduodama mokiniui, kuris baigė vidurinio 

ugdymo programą arba to paprašiusiam mokiniui. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS, MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

21. Individualaus ugdymo planas (Ugdymo plano 3 priedas) sudaromas mokiniui, kuris: 

21.1. mokosi pagal vidurinio ugdymo programą; 

21.2. atvykęs mokytis iš užsienio; 

21.3. turi specialiųjų ugdymosi poreikių; 

21.4. mokomas namie. 

22. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis „Mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo tvarka“, patvirtinta direktoriaus įsakymu 2019–08–30 Nr. V–95. 

23. Mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą, vertinimo 

rezultatas fiksuojamas įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“, „atleista“ arba balu, taikant 10 balų vertinimo 

sistemą: 

23.1. visi privalomi dalykai vertinami 10 balų vertinimo sistema, išskyrus: 

23.1.1. dorinis ugdymas, ekonomika ir verslumas (pagrindiniame ugdyme), integruotas 

technologijų kursas, žmogaus sauga, pasirenkamieji psichologijos, ugdymo karjerai  dalykai 

viduriniame ugdyme, socialinė-pilietinė veikla (metinis įvertinimas), specialiosios medicininės 

fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinio ugdymo pasiekimai vertinami įrašais „įskaityta“, 

„neįskaityta“; 

23.1.2. fizinio ugdymo pasiekimai mokinio, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, 

pageidavimu gali būti vertinami pažymiais arba įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“; 

23.2. pasirenkamieji ekonomikos ir verslumo, braižybos, teisės  dalykai (viduriniame ugdyme) 

vertinamas 10 balų vertinimo sistema. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

24. Pamokų tvarkaraščiai sudaromi vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 

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

25. Namų darbai skiriami, siekiant ugdyti: bendruosius gebėjimus, formuoti įgūdžius, 

atsakomybę, pareigingumą. Namų darbai skiriami: tikslingai, išdėsčius naują temą, apibendrinant 

skyrių, visą kursą. Būtinai tikrinami ir vertinami. Namų darbai rekomenduojami užduoti tokie, kad 

būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam mokymuisi. 

Atostogų laikotarpiui mokiniams namų darbai neskiriami. Sudaromos sąlygos mokiniams namų 

darbus atlikti gimnazijos klasėje-laboratorijoje, bibliotekoje, dalykinių konsultacijų pas mokytojus 

metu. 

26. Mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis arba 

patikrinamasis darbas. Apie kontrolinį arba patikrinamąjį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip 

prieš savaitę elektroniniame dienyne. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių 

dienų. 
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27. Mokinys, jeigu pageidauja, mokyklos vadovo įsakymu atleidžiamas nuo dalies ar visų 

pamokų lankymo tų dalykų: 

27.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo metais 

prizinės vietos laimėtojas; 

27.2. kurių mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, taip pat formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas) ar jas yra baigęs. 

28. Mokinio, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pageidauja būti 

atleidžiamas nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklos 

vadovui teikia prašymą, atitinkamos ugdymo įstaigos pažymą, kad mokinys joje mokosi (arba 

neformaliojo švietimo išsilavinimo pažymėjimą, nurodantį atitinkamos programos baigimą) ir 

neformaliojo vaikų švietimo programą(-as) iki einamų mokslo metų rugsėjo 10 d. 

29. Mokinių, besimokančių dailės, choreografijos, muzikos, menų mokyklose, sporto srities 

neformaliojo švietimo įstaigose, baigusiųjų menų, sporto mokyklas ar esančių tarptautinių ar 

nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojų per einamuosius mokslo metus atleidimo nuo 

privalomojo dalyko savaitinių pamokų tvarka ir pasiekimų įvertinimo įskaitymas: 

29.1. dalyko mokytojas, įvertinęs neformaliojo vaikų švietimo programos turinį, pripažįsta, kad 

neformaliojo vaikų švietimo programos turinys ar jos dalis dera su Bendrųjų programų turiniu; 

29.2. dalykas, nuo kurio dalies ar visų pamokų mokinys atleidžiamas, įskaitomas į mokinio 

individualųjį planą, jei jis yra rengiamas; 

29.3. pasibaigus pusmečiui (metams) mokiniai, atleisti nuo atitinkamo dalyko pamokų (ar dalies 

pamokų), privalo pateikti dalyko mokytojui neformaliojo švietimo įstaigos pažymą apie toje įstaigoje 

specialybės išvestą pusmečio (metinį) įvertinimą (jeigu mokinys dar mokosi neformaliojo švietimo 

įstaigoje), kurį dalyko mokytojas įrašo į elektroninio dienyno pusmetį (metinį) (arba veda bendrą 

pažymį iš mokinio turimų pažymių aritmetinio vidurkio ir pusmečio (metinio) įvertinimo 

neformaliojo švietimo įstaigoje); 

29.4. jei mokinys jau yra baigęs neformaliojo švietimo įstaigą, jis turi atsiskaityti dalyko 

mokytojui (sutariama individualiai su mokytoju atsiskaitomojo darbo kiekis ir forma rugsėjo / sausio 

mėn.) ne mažiau kaip vieną kartą per pusmetį, dalyvaudamas pamokoje su savo klase; 

29.5. jei mokinys atleistas nuo dalyko pamokų kaip esantis tarptautinių ar nacionalinių 

olimpiadų, konkursų nugalėtojas, pusmečiuose ir metiniame įvertinime dalyko mokytojas įrašo 

įvertinimą „10“, tačiau mokinys turi atsiskaityti dalyko mokytojui (sutariama individualiai su 

mokytoju atsiskaitomojo darbo kiekis ir forma rugsėjo / sausio mėn.) ne mažiau kaip vieną kartą per 

pusmetį, dalyvaudamas pamokoje su savo klase; 

29.6. jei mokinys, kuris pagal susitarimą privalo atsiskaityti už dalyko, kurio pamokų jam leista 

nelankyti ir kuris jau yra baigęs neformaliojo švietimo įstaigą, programą, be pateisinamos priežasties 

laiku neatsiskaito, jis privalo toliau lankyti atitinkamo dalyko pamokas; 

29.7. atleisti nuo dalyko pamokų mokiniai, suderinę su klasės vadovu ir tėvais, gali pirmą arba 

paskutinę pamoką pagal pamokų tvarkaraštį būti namuose, o kitų pamokų metu – užsiimti kita veikla 

bibliotekoje, klasėje-laboratorijoje, IT kabinete ar ilsėtis. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIAMS 

 

30. Mokymosi pagalba teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga: 

30.1. trumpalaikių konsultacijų metu (bent vieną kartą per savaitę – kiekvienas mokytojas 

numato ir paskelbia mokiniams laiką): 

30.1.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų; 

30.1.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą; 

30.1.3. gavusiam 2 iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus; 

30.1.4. jei pasiekimų lygis žemesnis, nei numatyta Pradinio ar Pagrindinio bendrosiose 

programose, ir mokinys nedaro pažangos; 

30.1.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis; 
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30.1.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygio ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta mokymosi 

sritimi; 

30.1.7. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu; 

30.1.8. kitais pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais; 

30.2. konsultacijų „Mokiniai – mokiniams“ metu – pagalbą koordinuoja gimnazijos socialinis 

pedagogas; 

30.3. ilgalaikių konsultacijų metu: 

30.3.1. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu; 

30.3.2. kitais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

31. Mokytojai pildo trumpalaikių konsultacijų registracijos formą: 

Eil. 

Nr. 

Data Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokymosi pagalba 

     

32. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu (telefonu, tiesioginio 

pokalbio metu) informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos formą. Apie 

mokinių daromą pažangą mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami: 

32.1. pradinio ugdymo programos – individualių pokalbių su tėvais (globėjais, rūpintojais) metu; 

32.2. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos – elektroniniu dienynu ir (ar) individualių 

pokalbių su tėvais (globėjais, rūpintojais) metu. 

33. Už mokymosi pagalbos teikimo organizavimą atsakingi gimnazijos direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

34. Mokykla, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą: 

34.1. priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu; 

34.2. išstudijuoja mokinio mokymosi pasiekimus ir turimą pažangą: 

34.2.1. iš pateiktos mokyklos pažymos (jeigu mokykla išdavė); 

34.2.2. iš pokalbių su mokytojais, atliktų testų ir pan. (pokalbiuose, testų atlikime dalyvauja ir 

bent vienas iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų)); 

34.3. išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais, švietimo 

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

34.4. informuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrių; 

34.5. prieš pradedant mokiniui mokytis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kartu su mokinio 

būsimos klasės vadovu, mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria poreikį mokytis 

lietuvių kalbos, numato tolesnio mokymosi perspektyvą, švietimo pagalbos poreikį: 

34.5.1. sudaro mokinio individualų ugdymo planą (Ugdymo plano 3 priedas), atsižvelgdama į 

išsiaiškintus mokinio mokymosi pasiekimus. Individualiame ugdymo plane gali būti numatytas 

pamokų skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti dalies dalykų 

arba mokytis mažiau valandų nei numatyta Ugdymo plane, esant aukštesniems šių dalykų 

pasiekimams, nei numatyta bendrosiose programose, ir šių dalykų pamokas skirti lietuvių kalbai 

mokyti; 

34.5.2. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, mokyklos teikiamos 

pagalbos formas ir būdus, mokyklos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus. 

Adaptaciniu laikotarpiu stebima mokinių individuali pažanga, pasiekimai, taikomas tik 

formuojamasis vertinimas. Adaptaciniu laikotarpiu kas mėnesį gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje 
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kartu su mokančiais mokytojais, pagalbą teikiančiais specialistais ir mokinio klasės vadovu 

aptariamos mokinio sėkmės ir sunkumai, sprendžiama dėl adaptacinio laikotarpio trukmės, kitų 

priemonių, padedančių mokiniams adaptuotis; 

35. Mokykla, organizuodama atvykusio ar grįžusio mokinio mokymą, kuris mokėsi pagal 

tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar yra ją baigęs: 

35.1. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ar teisėtais mokinio 

atstovais, teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą ir gauna grįžtamąją 

informaciją; 

35.2. konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo; 

35.3. nurodo klasės vadovui padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į mokyklos 

bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą, prireikus pasitelkia mokinius savanorius; 

35.4. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 

  

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

36. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

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

36.2. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, jei klasėje mokosi ne mažiau 

kaip 21 mokinys; 

36.3. užsienio kalboms mokyti, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 20 mokinių pradinio ugdymo 

programoje, ne mažiau kaip 21 mokinys – pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose; 

36.4. fizinio ugdymo pamokoms, jei paralelėse klasėse, jas sujungus, mergaičių ir (ar) berniukų 

mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys; 

36.5. mokymosi pagalbai teikti, moduliams, pasirenkamiems dalykams – ne mažiau kaip 5 

mokiniai; 

36.6. vidurinio ugdymo grupei pasirinktam dalykui ar moduliui – ne mažiau kaip 5 mokiniai; 

36.7. neformaliajam švietimui – ne mažiau kaip 7 mokiniai. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

 

37. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu ir Mokymosi formų ir 

mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

38. 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. 

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

ugdymo dalykus. 

40. Mokiniams, kurie mokosi namie: 

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

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

40.1.1. 1–3 klasėse skiriama 315 pamokų per mokslo metus (9 pamokos per savaitę)  Pradinio 

ugdymo bendrųjų programų ugdymo dalykams įgyvendinti; 

40.1.2. 4 klasėje – 385 pamokos per mokslo metus (11 pamokų per savaitę); 

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

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

40.2.1. 5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus (12 pamokų per savaitę); 

40.2.2. 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus (13 pamokų per savaitę); 
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40.2.3. I–II gimn. klasėse – 555 pamokos per mokslo metus (15 pamokų per savaitę); 

40.3. pagal vidurinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

40.3.1. III gimn. klasėje – 504 (14 pamokų per savaitę); 

40.3.2. IV gimn. klasėje – 476 pamokos per mokslo metus (14 pamokų per savaitę). 

41. 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. 

42. Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų 

pamokų per savaitę mokymosi pasiekimams gerinti. 

43. Mokinys gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo 

programą. Gimnazija padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) 

šeimoje, vadovaudamasi Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu 

  

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU PAGAL PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS 

 

44. Gimnazija numato dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu: 5–8 klasių mokiniams iki 10 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per 

mokslo metus, o I–IV gimn. klasių mokiniams – iki 30 procentų: 

44.1. įgyvendinant gimnazijos vykdomus projektus, kuriems numatytas finansavimas ir kurių 

metu dauguma gimnazijos pedagogų turi dalyvauti numatytuose projektuose kvalifikacijos kėlimo ar 

kituose renginiuose, visų klasių mokiniams pamokos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu; 

44.2. kvalifikacijos kėlimo ir kituose renginiuose, kuriuose dalyvauja dauguma gimnazijos 

pedagogų – visų klasių mokiniams. 

45. Ugdymą nuotoliniu būdu gimnazija organizuoja virtualioje mokymo(si) aplinkoje Moodle 

(https://pilviskiai.vma.lm.lt/). 

46. Gimnazija, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu būdu, vadovaujasi Mokymo 

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu. 

47. Gimnazija, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu būdu, jei reikia, aprūpina mokinius 

mokymosi priemonėmis, reikalingomis dalyvauti nuotolinio mokymosi procese, sprendžia ir šalina 

priežastis, dėl kurių mokiniai negali mokytis nuotoliniu būdu. Pastebėjus, kad mokinio namuose nėra 

sąlygų mokytis, jei įmanoma pagal situaciją, sudaromos sąlygos mokytis gimnazijoje. 

48. Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

mokykla užtikrina, kad visas ugdymo procesui skirtas laikas kiekvienai klasei būtų skiriamas 

sinchroniniam ugdymui. 

49. Gimnazija, pradėjusi organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, pritaiko pamokų tvarkaraštį sinchroniniam ugdymui organizuoti (jis iš anksto skelbiamas 

gimnazijos svetainėje www.pilviskiai.lm.lt). Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 90 min.  

Nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės trukmės, skirta pietų pertraukai. 

 

 

 

https://pilviskiai.vma.lm.lt/
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III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

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

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

ugdymas. 

51. Ugdymo procesas ne mažiau kaip 2 dienos gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir 

už jos ribų (muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.). 

52. Pamokų skaičius Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per dvejus mokslo metus 

ir per savaitę, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 minutės ir 2–4 klasėse – 45 minutės: 

2021–2022 m.m. 
Dalykai 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b Pradinio ugdymo 

programa 1–4 

klasėse 

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

Dorinis ugdymas (etika)*      

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

Užsienio kalba (anglų) – 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6) 

Matematika 140 (4) 175 (5) 140(4) 140 (4) 595 (17) 

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

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

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

Šokis 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 140 (4) 

Fizinis ugdymas** 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 420 (12) 

Privalomų ugdymo valandų skaičius 

mokiniui 

805 (23) 875 (25) 840 (24) 840 (24) 3360 (96) 

Panaudotos pamokos mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti: 

* mokymosi sunkumams šalinti 

* IT (programavimas) 

 

 

0,5 (II p.) 

0,5 (I p.) 

 

 

0,5 (I p.) 

0,5 (II p.) 

 

 

0,5 (II p.) 

0,5 (I p.) 

 

 

0,5 (II p.) 

0,5 (I p.) 

 

 

140 (4) 

 

Iš viso 840 (24) 910 (26) 875 (25) 875 (25) 3500 (100) 

Neformaliojo švietimo valandos   70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 560 (16) 

* etikos pamoka(-os) skiriama(-os) laikinajai grupei sudaryti iš gretutinių ir (ar) paralelių klasių pagal pateiktus mokinių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus 

** – fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą 

  



15 

 

2022–2023 m.m. 

Dalykai 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b Pradinio ugdymo 

programa 1–4 

klasėse 

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

Dorinis ugdymas (etika)*      

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

Užsienio kalba (anglų) – 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6) 

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

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

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

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

Šokis 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 140 (4) 

Fizinis ugdymas** 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 420 (12) 

Privalomų ugdymo valandų skaičius 

mokiniui 

805 (23) 875 (25) 840 (24) 875 (25) 3395 (97) 

Panaudotos pamokos mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti: 

* mokymosi sunkumams šalinti 

* IT (programavimas) 

 

 

0,5 (II p.) 

0,5 (I p.) 

 

 

0,5 (I p.) 

0,5 (II p.) 

 

 

0,5 (II p.) 

0,5 (I p.) 

 

 

0,5 (II p.) 

0,5 (I p.) 

 

 

140 (4) 

 

Iš viso 840 (24) 910 (26) 875 (25) 910 (26) 3535 (101) 

Neformaliojo švietimo valandos   70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 560 (16) 

* etikos pamoka(-os) skiriama(-os) laikinajai grupei sudaryti iš gretutinių ir (ar) paralelių klasių pagal pateiktus mokinių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus 

** – fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

53. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

53.1. dorinis ugdymas: 

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

katalikų tikybą; 

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

(globėjų, rūpintojų) pateiktą prašymą; 

53.2. kalbinis ugdymas: 

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

sporto ministro patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą; 

53.2.2. pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

53.2.2.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

53.2.2.2. mokykla siūlo mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) parinkti mokiniui pirmąją 

užsienio kalbą vieną iš dviejų Europos kalbų (anglų, vokiečių); 

53.3. socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

53.3.1. socialiniam ir gamtamoksliniam ugdymui skiriama po pusė pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko, iš kurio ne mažiau kaip viena ketvirtoji skiriama praktinei patyriminei veiklai; 

53.3.2. socialiniams gebėjimams ugdyti rekomenduojama dalį (ne mažiau kaip vieną ketvirtąją) 

pasaulio pažinimo dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos 

pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose 

ir pan.); 

53.4. fizinis ugdymas: 
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53.4.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos mokiniams 

dalyvaujant ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimus ir krūvius jiems skiriant pagal 

gydytojo rekomendacijas; 

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

mokykloje; 

53.4.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

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

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas; 

53.5. meninis ugdymas (dailės ir technologijos, muzika, šokis): 

53.5.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip viena trečioji dailės ir technologijų 

dalykui skiriamo laiko; 

53.6. informacinės technologijos: 

53.6.1. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese 

naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos; 

53.6.2. atskira pamoka (jas skiriant iš pamokų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti – visoms 

klasėms 1 pamoka vieną pusmetį) ugdomas mokinių informatinis mąstymas, mokoma kūrybiško ir 

atsakingo šiuolaikinių technologijų naudojimo, saugaus ir atsakingo elgesio skaitmeninėje aplinkoje, 

skaitmeninio turinio kūrimo. 

 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

54. 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; socialinis ugdymas: istorija, 

geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika; 

informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas. 

55. Naujai atvykusiems mokiniams adaptacinis laikotarpis – 1 mėnuo. Per adaptacinį laikotarpį 

stebima mokinių individuali pažanga, bet mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinami. 

56. Mokiniui, kuris mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio mokymosi 

forma, konsultacijoms, kurios gali būti individualios ir / ar grupinės, skiriama iki 15 procentų 

Ugdymo plane nustatyto metinių arba savaitinių pamokų skaičiaus. 

57. Mokinys, kuris išvyksta gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, 

Lietuvos geografijos dalykų gali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

Mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu grupinio mokymosi 

forma, lietuvių kalbai mokyti skiriama 50 procentų, Lietuvos istorijai, Lietuvos geografijai – 30 

procentų, o tiems, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio mokymosi 

forma, – iki 15 procentų Ugdymo plane kasdieniam mokymo proceso organizavimo būdui nustatyto 

metinių ir (ar) savaitinių pamokų skaičiaus. Mokant nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

mokymo trukmė gali būti trumpesnė negu 45 min. 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

58. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai 

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

mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etika arba tikyba renkamasi dvejiems metams (5–6, 7–8, I–II 

gimn. klasėms). 

59. Užsienio kalba: 

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

pirmosios užsienio kalbos iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

59.2. antrosios užsienio kalbos mokomasi 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 arba vokiečių; 

59.3. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS); 

59.4. keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu atveju, 

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

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: 

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

pamoka per savaitę; 

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

mokymo lėšas, skiriamos dvi papildomos pamokos; 

59.4.3. 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 

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

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

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

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

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

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

rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Skiriant pamokų skaičių, vadovaujamasi 

gimnazijos Ugdymo planu; 

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

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

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

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

kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo kriterijai. 

60. Gamtos mokslai: 

60.1. mokykla užtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų 

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

(22 pamokos per metus, jei 2 sav. pamokos; 11 pamokų per metus, jei 1 sav. pamoka). Nesant sąlygų 
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atlikti eksperimentus mokykloje, sudaromos sąlygos juos atlikti kitoje mokykloje, VDU, 

Marijampolės kolegijos STEAM centre, atvirosios prieigos centruose ar kitose tam tinkamose 

aplinkose vykstant į juos ir / ar nuotoliniu būdu. 

61. Technologijos: 

61.1. 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; 

61.2. mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Užsiėmimai 

organizuojami taip, kad mokiniai galėtų susipažinti su profesijomis, pagal galimybes būtų užtikrinta 

mokinio praktinė veikla; 

61.3. mokiniai, baigę integruoto technologijų kurso programą, pagal savo interesus ir polinkius 

renkasi kurią nors privalomą technologijų programą (tekstilės arba konstrukcinių medžiagų). Keisti 

pasirinktą technologijų programą mokinys gali pasibaigus pusmečiui (mokinys rašo motyvuotą 

prašymą, tuomet privalo lankyti mokytojo konsultacijas 1 kartą per savaitę, siekiant panaikinti 

atsiradusias mokymosi spragas). 

62. Informacinės technologijos: 

62.1. integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas 7 ir 8 klasėse, pamokoje dirba 

du mokytojai (dalyko ir informacinių technologijų; informacinių technologijų mokytojo darbui 

apmokėti naudojamos pamokos, skirtos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti). 7 klasėje pirmą 

pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui (apie 50 proc. 

metinių pamokų), o antrą pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai su kitais dalykais 

(kiti 50 proc. pamokų); 8 klasėje – priešingai: pirmą pusmetį informacinių technologijų mokoma 

integruotai (apie 50 proc. metinių pamokų), o antrą pusmetį pamokos skiriamos informacinių 

technologijų bendrosios programos kursui (kiti 50 proc. pamokų); 

62.2. I–II gimn. klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulių. Gimnazija siūlo rinktis iš visų trijų modulių. Modulį renkasi mokinys. 

63. Socialiniai mokslai: 

63.1. II gimn. klasėje laisvės kovų istorijos temos integruojamos į istorijos (ne mažiau kaip 10 

pamokų), pilietiškumo pagrindų (ne mažiau kaip 5 pamokos), lietuvių kalbos ir literatūros (ne mažiau 

kaip 3 pamokos) pamokas, tai pažymint pastabų skiltyje; 

63.2. rekomenduojama mokytojams 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. 

64. Fizinis ugdymas: 

64.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams organizuojamos mokiniams 

dalyvaujant pamokose su pagrindine grupe, bet pratimus ir krūvį jiems skiriant pagal gydytojo 

rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

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

mokykloje; 

64.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria 
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alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas; 

64.4. mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo 

kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje, socialinę 

veiklą ir pan.). 

65. 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: 

 

Pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies vykdymo plano lentelė 

Dalyko 

pavadinimas 

Klasė 

5 6 7 8 
Iš viso 5–8 

klasėse 

Dorinis ugdymas 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 148 

Lietuvių kalba ir literatūra 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 740 

Užsienio kalba (I-oji) 111+37 

(3+1*) 

111 (3) 111 (3) 111 (3) 481 

Užsienio kalba (II-oji) – 74 (2) 74 (2) 74 (2) 222 

Matematika 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 592 

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

Biologija – – 74 (2) 37 (1) 111 

Fizika – – 37 (1) 74 (2) 111 

Chemija – – – 74 (2) 74 

Informacinės techn.  37 (1) 37 (1) 18,5 (0,5) 18,5 (0,5) 111 

Istorija 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 296 

Geografija – 74 (2) 74 (2) 74 (2) 222 

Dailė 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 148 

Muzika 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 148 

Technologijos 74 (2) 74 (2) 74 (2) 37 (1) 259 

Fizinis ugdymas 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 444 

Žmogaus sauga 37 (1) – 37 (1) – 74 

Panaudotos pamokos 

mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti 
 

18,5 (0,5) liet. 

k. ilg. 

konsultacijoms 

18,5 (0,5) val. 

matematikos 

ilg. 

konsultacijoms 

18,5 (0,5) liet. 

k. ilg. 

konsultacijoms 

18,5 (0,5) val. 

matematikos 

ilg. 

konsultacijoms 

18,5 (0,5) liet. 

k. ilg. 

konsultacijoms 

18,5 (0,5) val. 

matematikos 

ilg. 

konsultacijoms 

111 (3) 

Pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 
999 (27) 1110 (30) 

1165,5 

(31,5) 

1165,5 

(31,5) 
4440 

Neformalusis švietimas 37 (1) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 259 
* – pamoka apmokama iš pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 

  



20 

 

Pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies vykdymo plano lentelė 

Dalyko 

pavadinimas 

Klasė 

I gimn. II gimn. 
Iš viso I–II gimn. 

klasėse 

Dorinis ugdymas 37 (1) 37 (1) 74 

Lietuvių kalba ir literatūra 148 (4) 185 (5) 333 

Užsienio kalba (I-oji) 111 (3) 111 (3) 222 

Užsienio kalba (II-oji) 74 (2) 74 (2) 148 

Matematika 148 (4) 148 (4) 296 

Biologija 74 (2) 37 (1) 111 

Fizika 74 (2) 74 (2) 148 

Chemija 74 (2) 74 (2) 148 

Informacinės techn.* 37 (1) 37 (1) 74 

Istorija 74 (2) 74 (2) 148 

Pilietiškumo pagrindai 37 (1) 37 (1) 74 

Geografija 74 (2) 37 (1) 111 

Ekonomika ir verslumas – 37 (1) 37 

Dailė 37 (1) 37 (1) 74 

Muzika 37 (1) 37 (1) 74 

Technologijos 55,5 (1,5) 37 (1) 92,5 

Fizinis ugdymas 74 (2) 74 (2) 148 

Žmogaus sauga 18,5 (0,5) – 18,5 

Panaudotos pamokos mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti: 

Liet. k. ir lit. ilgalaikės konsult. 

Matematikos ilg. konsult. 

Ugdymas karjerai 

 

 

18,5 (0,5) 

18,5 (0,5) 

37 (1) 

 

 

18,5 (0,5) 

18,5 (0,5) 

37 (1) 

 

 

37 

37 

74 

Pamokų skaičius mokiniui 

per savaitę 
1258 (34) 1221 (33) 2479 

Neformalusis švietimas 74 (2) 74 (2) 148 
* II gimn. klasėse mokiniai renkasi vieną iš trijų modulių: kompiuterinės leidybos pradmenys, tinklalapių kūrimo 

pradmenys, programavimo pradmenys 
 

 
 



21 

 

V SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

66. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. 

67. Įgyvendinamos Vidurinio ugdymo bendrosios programos, kurias sudaro šios sritys: dorinis 

ugdymas (etika, katalikų tikyba); kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos; matematika; 

gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, geografija, teisė, 

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

technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų kompetencijų ugdymas. 

68. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro: 

68.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai; 

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

moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

69. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, mokyklos pasiūlymais ir 

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

mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo. 

70. Mokinys kartu su mokytojais, padedant tėvams (globėjams, rūpintojams), pasirengia 

individualų ugdymo planą pagal mokyklos nustatytą individualaus ugdymo plano struktūrą (Ugdymo 

plano 3 priedas). 

71. Individualų ugdymo planą mokinys gali keisti: 

71.1. mokinys gali keisti pasirinktą dalyką, kursą, modulį, mokėjimo lygį, nepažeisdamas 

individualaus plano, vidurinio ugdymo aprašo reikalavimų; 

71.2. keisti pasirinktą dalyką, kursą, modulį, mokėjimo lygį mokinys gali mokslo metų eigoje, 

bet ne vėliau kaip iki baigiamosios klasės antro pusmečio; 

71.3. mokinys, ketinantis keisti pasirinktą dalyką, kursą, modulį ar mokėjimo lygį, apie šį 

ketinimą raštu informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui, kuruojantį vidurinio ugdymo 

programos vykdymą. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui suderina mokinio pasirinkimą su mokinio 

individualiu planu, Ugdymo planais, tvarkaraščiu, dalyko mokytojais. Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui informuoja dalykų mokytojus apie mokinio ketinimus keisti pasirinktą dalyką, kursą, 

modulį, mokėjimo lygį. Dalykų mokytojai paruošia ir pateikia mokiniui programų skirtumus, kuriuos 

reikės likviduoti, susitaria dėl įskaitos laikymo datos (ne vėliau kaip 2 savaitės po prašymo 

pateikimo). Mokinys tam mokosi ir ruošiasi savarankiškai. Dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, 

mokėjimo lygio pakeitimas vyksta mokiniui laikant įskaitą; 

71.4. mokiniui, kuris mokysis pagal bendrąjį dalyko programos kursą, įskaitos laikyti nereikia, 

jei jį tenkina turėtas to dalyko išplėstinio kurso įvertinimas. 

71.5. mokiniui, kuris mokėsi bendruoju kursu, o pageidauja mokytis pagal išplėstinio dalyko 

programos kursą, įskaitą laikyti privalu; 

71.6. įskaitos pažymys įforminamas įskaitos lape. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų 

pabaigoje, įskaitų pažymiai, prie jų pažymint kursą (jei jis yra) raidėmis B (bendrasis), A (išplėstinis) 

arba lygį (A1, A2, B1, B2), įrašomi stulpelyje prie pusmečio ar metinių pažymių; 

71.7. mokinys, išlaikęs įskaitą teigiamu pažymiu, perkeliamas į jo pasirinktą dalyko kursą, 

dalyką, dalyko modulį, mokėjimo lygį; 

71.8. III gimn. klasės mokinys mokosi vieną pasirinktą dorinio ugdymo dalyką – tikybą arba 

etiką. Savo apsisprendimą mokinys gali keisti tik iki pasibaigiant pirmajam pusmečiui, kadangi 

dorinio ugdymo dalyko III–IV gimn. klasės kursas dėstomas per vienerius mokslo metus. 

72. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. 

73. Mokykla užtikrina, kad privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų mokinio 

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

74. Laikinosios grupės vidurinio ugdymo programai įgyvendinti sudaromos iš mokinių, kurie 

pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį, pasirenkamąjį 

dalyką. 
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75. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius: 

Dalykai 

Klasė 

2020–2021 m.m. 2020–2021 m.m. 2021–2022 m.m. 2021–2022 m.m. 

IV gimn. III gimn. IV gimn. III gimn. 

Val. sk. Kursas Val. sk. Kursas Val. sk. Kursas Val. sk. Kursas 

Dorinis ugdymas (tikyba, 

etika) 
– – 70 (2) B – – 70 (2) B 

Lietuvių kalba ir literatūra 165 (5) A 180 (5) A 170 (5) A 180 (5) A 

Užsienio kalba (anglų k., 

vokiečių k., rusų k.) 
132 (4) B2 144 (4) B2 136 (4) B2 144 (4) B2 

Matematika 

165 (5) A 

108 (3) 

/ 144 

(4) 

B/A 

102 (3) 

/ 170 

(5) 

B/A 

108 (3) 

/ 144 

(4) 

B/A 

Gamtamokslinis ugdymas: 

Biologija 

 

Fizika 

Chemija 

 

99 (3) 

 

132 (4) 

99 (3) 

 

B/A 

 

A 

A 

 

72 (2) / 

108 (3) 

108 (3) 

108 (3) 

 

B/A 

 

A 

A 

 

68 (2) / 

102 (3) 

136 (4) 

102 (3) 

 

B/A 

 

A 

A 

 

72 (2) / 

108 (3) 

108 (3) 

108 (3) 

 

B/A 

 

A 

A 

Socialinis ugdymas: 

Istorija 

Geografija 

 

99 (3) 

99 (3) 

 

A 

A 

 

108 (3) 

108 (3) 

 

A 

A 

 

102 (3) 

102 (3) 

 

A 

A 

 

108 (3) 

108 (3) 

 

A 

A 

Menai / Technologijos: 

Dailė 

Muzika 

Statybos ir medžio 

apdirbimo kryptis (Medžio 

apdirbimas) 

Tekstilės ir aprangos 

kryptis (Tekstilė) 

 

66 (2) 

66 (2) 

66 (2) 

 

 

 

 

B 

B 

B 

 

 

 

 

72 (2) 

72 (2) 

72 (2) 

 

 

 

 

B 

B 

B 

 

 

 

 

68 (2) 

68 (2) 

68 (2) 

 

 

 

 

 

B 

B 

B 

 

 

 

 

72 (2) 

72 (2) 

72 (2) 

 

 

72 (2) 

 

B 

B 

B 

 

 

B 

Fizinis ugdymas 66 (2) B 72 (2) B 68 (2) B 72 (2) B 

Antroji užsienio kalba 

(vokiečių k., rusų k.) 
99 (3) B1 108 (3) B1 102 (3) B1 111 (3) B1 

Informacinės technologijos 33 (1) / 

66 (2) 
B/A 

36 (1) / 

72 (2) 
B/A 

34 (1) / 

68 (2) 
B/A 

36 (1) / 

72 (2) 
B/A 

Pasirenkamieji dalykai: 

Psichologija 

Ekonomika ir verslumas 

Braižyba 

Teisė 

33 (1) – 36 (1) – 34 (1) – 36 (1) – 

Dalykų moduliai (lietuvių 

k. ir literatūra, matematika, 

užsienio k., istorija,  

biologija, fizika, chemija – 

žinių gilinimui 

33 (1) – – – 34 (1) – – – 

Neformalusis švietimas 49,5 

(1,5) 
– 

54 

(1,5) 
– 

51 

(1,5) 
– 

54 

(1,5) 
– 
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VI SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

76. Mokykla, rengdama ir įgyvendindama ugdymo planą, siekia užtikrinti visų mokinių įtrauktį į 

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

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

organizavimo tvarkos aprašu. 

77. Mokykla, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama bei 

įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir atsižvelgia į: 

77.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

77.2. formaliojo švietimo programą; 

77.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

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

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

78. Pradinio ugdymo individualizuotos ir pagrindinio ugdymo individualizuotos programos 

įgyvendinimas reglamentuojamas Ugdymo plano 1 priede. 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

79. Gimnazija 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: 

79.1. rengimą, įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą, kuris kartu su mokytojais, švietimo pagalbą 

teikiančiais specialistais, mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato ugdymo ir pagalbos 

tikslus; 

79.2. įgyvendinimui sudaromas 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; 

79.3. įgyvendinimas, stebėsena ir aptarimas vykdomas gimnazijos vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose ne rečiau kaip 2 kartus per metus. 

80. Gimnazija, rengdama individualų ugdymo planą mokiniui, vadovaujasi Ugdymo plane 

nurodytų pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų 

pamokų skaičiumi, gali atsižvelgti į Bendrųjų ugdymo planų 135 punkto nuostatas. 

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

ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Ugdymo plano 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 ir Bendrųjų ugdymo planų 136 punkto nuostatas. 

82. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus 

ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų gimnazijos vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. 
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Jei mokykloje švietimo pagalbos specialistų nėra, mokytoją konsultuoja mokyklą aptarnaujančios 

švietimo pagalbos tarnybos specialistai. 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

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

vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis gimnazijos 

„Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka“, patvirtinta direktoriaus įsakymu 2019–08–30 Nr. 

V–95. 

84. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir pasiekimai 

ugdymo procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdymo plane numatytus individualios 

pažangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose programose numatytais pasiekimais, 

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). 

85. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio ugdymo ar individualizuotą 

pagrindinio ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis  gimnazijos 

„Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka“, patvirtinta direktoriaus įsakymu 2019–08–30 Nr. 

V–95, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, 

numatomą pažangą. 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 

 

86. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui numatomi 

mokinio pagalbos plane. 

87. 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. 

88. 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. 

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

specialiosios pamokos, pratybos, konsultacijos, pagalba ugdymosi veiklose, savirūpos procese ir kt.: 

89.1. specialioji pamoka, skirta mokymosi sunkumams ar sutrikimams, kylantiems dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų, įveikti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti; 
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89.2. 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). 

 

 

SUDERINTA   APTARTA 

Gimnazijos tarybos 2021-08-31  Mokytojų tarybos 2021-08-30 

Posėdyje Nr. MT1-4, protokoliniu nutarimu posėdyje Nr. MT2-8, protokoliniu nutarimu 

 

 

SUDERINTA 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja 

 

Alma Finagėjevienė 

2021 m. _________________  
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2021–2022 ir 2022–2023 

mokslo metų pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų ugdymo plano 

1 priedas 

 

PRADINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS, PAGRINDINIO UGDYMO 

INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS  

 

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

individualizuotą programą, individualus ugdymo planas sudaromas, atsižvelgiant į mokinio 

individualaus ugdymo pagalbos planą, galias ir gebėjimus, kylančius dėl intelekto sutrikimo 

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

dirbančius gimnazijoje pagalbos vaikui specialistus. 

2. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, ugdymo planas 

sudaromas vadovaujantis Ugdymo plane numatytu pamokų skaičiumi, skirtu pradinio ugdymo 

bendrajai programai įgyvendinti. 

3. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl nežymaus 

intelekto sutrikimo, ugdymo planas rengiamas vadovaujantis Ugdymo plane nustatytu dalykų 

programoms įgyvendinti pamokų skaičiumi, kuris, atsižvelgiant į mokymosi formą ir mokymo 

proceso organizavimo būdą, gali būti koreguojamas iki 35 procentų, pritaikant ugdymo turinį asmens 

specialiesiems ugdymosi poreikiams ir individualiam ugdymo planui įgyvendinti: 

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

3.2. numatoma papildoma mokytojo pagalba; 

3.3. planuojamos specialiosios pamokos; 

3.4. keičiamas specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) 

skaičius per mokslo metus, atsižvelgiant į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, vaiko 

gerovės komisijos ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas; 

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

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

mažiau kaip 18 pamokų per metus. 
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2021–2022 ir 2022–2023 

mokslo metų pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų ugdymo plano 

2 priedas 

 

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, 

KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR 

ESANT APLINKYBĖMS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI 

BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

BŪDU 

 

1. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, 

gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – 

ypatingos aplinkybės) ar esant 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.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas 

arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau 

– nuotolinis mokymo būdas). 

2. Ekstremali temperatūra mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 

2.1. minus 20 °C ar žemesnė – 1–4 ir 5 klasių mokiniams; 

2.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams; 

2.3. 30 °C ar aukštesnė – 1–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams. 

3. Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali priimti 

ugdymo organizavimo sprendimus: 

3.1. mažinančius / šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei; 

3.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos aplinkoje nėra 

galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus 

elektros tinklų tiekimui ir kt., ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali būti laikinai 

stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, mokyklos 

vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su Vilkaviškio rajono savivaldybės 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi; 

3.3. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti 

ugdymo proceso ar jo dalies grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Mokyklos vadovas sprendimą ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu 

prima Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) 

formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 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“, nustatyta tvarka. 

4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesą ar jo dalį 

organizuojant nuotoliniu mokymo būdu, mokykla: 

4.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, atsižvelgdama į 

mokyklos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui organizuoti, Bendrųjų 

ugdymo planų nuostatas; 
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4.2. 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“; 

4.3. vadovaujasi Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu 

taisyklėmis; 

4.4. ugdymą nuotoliniu būdu organizuoja virtualioje mokymo(si) aplinkoje Moodle 

(https://pilviskiai.vma.lm.lt/); 

4.5. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. 

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, taip pat mokiniams, turintiems vidutinių, 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų), 

užtikrinamos sąlygos mokytis mokykloje, jeigu mokykloje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų 

mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių ugdymo proceso organizuoti mokykloje, ugdymo 

proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas; 

4.6. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 

4.7. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 80 procentų ugdymo procesui numatyto 

laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 20 procentų – 

asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 90 min.; 

4.8. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu 

mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

skiriamas pamokas; 

4.9. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į 

mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 

4.10. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl užduočių, 

skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių stebėsenos ir 

jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės nustatymo, 

atsižvelgdama į mokinių amžių; 

4.11. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus (per e.dienyną, 

gimnazijos Facebook grupę, gimnazijos svetainę www.pilviskiai.lm.lt, Moodle aplinką); 

4.12. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso 

organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo 

bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo 

procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama 

mokyklos tinklalapyje; 

4.13. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto 

ugdymo proceso organizavimo; 

4.14. numato, kaip, esant poreikiui, dalį – ugdymo proceso organizuoti nuotoliniu mokymo būdu 

ir dalį grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu; 

4.15. esant būtinybei, atskirų dalykų (arba dalyko dalies) mokymuisi perskirto klases ir sudaro 

laikinąsias grupes iš paralelių klasių mokinių arba apjungia ne daugiau nei dviejų gretimų klasių 

mokinius. 

 

  

http://www.pilviskiai.lm.lt/
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2021–2022 ir 2022–2023 

mokslo metų pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų ugdymo plano 

3 priedas 

 

INDIVIDUALIŲ UGDYMO PLANŲ FORMOS 

 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIO MOKINIO INDIVIDUALUS 

PLANAS 

 

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 20.....–20.... M. M. 

 

Vardas, pavardė  ...........................   Klasė .........  

Sutrikimas: ........................ 

Programa: .......................... 

Poreikių lygis: ............................. 

Tikslai, uždaviniai: 

 

Elgesio prevencijos ir intervencijos būdai, socialinių įgūdžių veiklos (mokiniui, turinčiam 

įvairiapusių raidos sutrikimų): 

 

Mokomieji dalykai: 
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PAGALBA TEIKIAMA:  

20....–20..... M. M. .....PUSMETIS 

Eil. 

Nr. 
Specialistai 

Savaitės dienos 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 
Specialusis 

pedagogas 
     

2. Logopedas      

3. Psichologas      

4. 
Socialinis 

pedagogas 
     

5. 
Mokytojo 

padėjėjas 
     

 

Pastabos:  
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Koordinuojantis asmuo                         ____________       ________________________ 
        (parašas)  (vardas, pavardė) 

Specialistai                     ____________       ________________________ 
        (parašas)  (vardas, pavardė) 

                                                               ____________       ________________________ 
        (parašas)  (vardas, pavardė) 

                       ____________       ________________________ 
        (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 

Susipažinau: 

_______________________________________________ 
           (vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) parašas, vardas, pavardė) 
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ASMENS, BAIGUSIO UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, INDIVIDUALUS PLANAS 

 

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 20... – 20... M.M. 

 

 

Vardas, pavardė.............................................................................. Klasė............................... 

 

Situacijos analizė: 

 

 

Ugdymo procesas organizuojamas: 

       Dienos  

 

Pamokos 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Sėkmės kriterijai: 

 

Mokinio indėlis į mokymąsi: 

 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) indėlis į mokinio mokymąsi: 

 

Pastabos: 

 

Klasės vadovas     __________________ _________________________________  
  (parašas)   (vardas, pavardė)       

 

Tėvai (globėjai)      __________________ _________________________________ 
  (parašas)   (vardas, pavardė) 

 

Specialistai            __________________ _________________________________ 
  (parašas)   (vardas, pavardė) 

 

        __________________ _________________________________ 
  (parašas)   (vardas, pavardė) 

 

         __________________ _________________________________ 
  (parašas)   (vardas, pavardė) 
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VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS MOKINIO(-ĖS) INDIVIDUALUS PLANAS 

 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos III-IV gimnazijos klasės mokinio 
 

...................................................................................., 
(vardas, pavardė) 

20... / 20... m.m. 
INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

Dalykai 

 

Klasė 

III gimn. klasė IV gimn. klasė 
Iš viso 

pamokų 
Pamokų 

skaičius 
Kursas 

Pamokų 

skaičius 
Kursas 

PRIVALOMI DALYKAI      

Dorinis ugdymas:      

Tikyba      

Etika      

Lietuvių kalba ir literatūra      

Užsienio kalba      

Anglų k.      

Vokiečių k.      

Rusų k.      

Matematika      

Gamtamokslinis ugdymas      

Biologija      

Fizika       

Chemija      

Socialinis ugdymas      

Istorija      

Geografija      

Menai arba technologijos      

Dailė      

Muzika      

Tekstilė ir apranga      

Statyba ir medžio apdirbimas      

Fizinis ugdymas      

Fizinis ugdymas      

Pasirinkta sporto šaka      

krepšinis      

lengvoji atletika      

KITI DALYKAI      

Antroji užsienio kalba      

Anglų k.      

Vokiečių k.      

Rusų k.      

Informacinės technologijos      

      

Dalykų moduliai      

Lietuvių kalba      

Matematika      

Anglų kalba      

Vokiečių kalba      

Rusų kalba      

Fizika      

Biologija      

Chemija      

Istorija      

Pasirenkamieji dalykai:      

Braižyba      

Ekonomika ir verslumas      

Psichologija      

Teisė      

Iš viso:  A B  A B  
 

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

             (mokinio parašas)     
Data 20.................... 

 


