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PATVIRTINTA  

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos direktoriaus  

2018 m. rugpjūčio 30 d.  

 įsakymu Nr. V- 284. 

 

ATVIROJO UGDYMO  

(PEDAGOGINĖS PAGALBOS, UŽIMTUMO, KONSULTAVIMO ARBA DARBO  SU 

GABIAIS, MOKYMOSI SUNKUMŲ TURINČIAIS BEI SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ 

MOKINIAIS ) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Atvirojo ugdymo (mokymosi ir švietimo pagalbos, konsultavimo, darbo su gabiais, 

mokymosi sunkumų turinčiais bei specialiųjų poreikių mokiniais) organizavimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) apibrėžia šio dokumento įgyvendinimo tikslą, uždavinius, atvirojo ugdymo 

sandarą ir jo vykdymo principus. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis BUP 2017-2018 m. m. bei Švietimo ir mokslo 

ministerijos rekomendacijomis sudaryti sąlygas mokymosi ir švietimo pagalbos, tikslinio 

konsultavimo, darbo su gabiais, mokymosi sunkumų turinčiais bei specialiųjų poreikių mokiniais 

organizavimui, siekiant pagerinti mokymosi pasiekimus. 

3. Atvirasis ugdymas - tai tikslinės veiklos su gabiais, mokymosi sunkumų turinčiais bei 

specialių poreikių mokiniais, skirtos mokymo(si) kokybei gerinti, suteikiant kiekvienam vaikui 

vienodas galimybes lavinti savo sugebėjimus bei organizuoti skirtingo pajėgumo mokinių darbą 

(mokymosi ir švietimo pagalbą, konsultavimą) mokinių nepamokinės veiklos grupėje ar kitoje 

tikslinėje laikinoje grupėje.  

4. Konsultacinis centras - atvirojo ugdymo sudėtinė dalis, jungianti atskirų dalykų tikslinę 

ir savalaikę mokymosi pagalbą ir tenkinanti įvairių gebėjimų mokinių poreikius. 

5. Vaiko dienos centras - atvirojo ugdymo sudėtinė dalis, jungianti formaliojo ir 

neformaliojo švietimo paslaugas 1-4 klasių mokiniams po pamokų.  

6. Mentorystė – atvirojo ugdymo sudėtinė dalis arba tikslinė pagalba jauniems, 

pradedantiems pedagoginę veiklą mokytojams, klasės vadovams: mentorius - pedagoginę patirtį 

turintis mokytojas – lyderis, kuris atpažįsta žmogų, turintį mažiau patirties, padeda ugdyti šio 

asmens galimybes bei talentus, pagelbėja jam sėkmingai atlikti tam tikras užduotis; 

7. Šios veiklos yra planuojamos visiems 1-4, 5-8, gimnazijos I-IV klasių mokiniams ir 

dirbantiems mokytojams. 
 

II. ATVIRO UGDYMO TVARKOS  APRAŠO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

8. Aprašo tikslas – nustatyti skirtingo pajėgumo mokinių bei mokytojų (klasės vadovų) 

mokymo(si) pagalbos, konsultavimo, kitos nepamokinės veiklos teikimo principus ir formas ir 

formuoti visuminį požiūrį į mokymo(si) pagalbą ir konsultavimą. 

9. Uždaviniai: 

1.1. suteikti kiekvienam vaikui vienodas galimybes lavinti savo gebėjimus;  

1.2.  užtikrinti vaikų socializacijos galimybes, saugų, kryptingą vaikų ugdymą, 

organizuojant tikslinį užimtumą po pamokų; 

1.3.  išugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją ir pasiekti geresnių mokymosi pasiekimų; 

1.4. paskatinti naujas mokinių pažinimo formas ir metodus; 

1.5. tinkamai organizuoti skirtingo pajėgumo mokinių darbą ir mokymosi pagalbą 

nepamokinės veiklos grupėje ar kitoje laikinoje grupėje; 



1.6. padėti tinkamai vykdyti klasės vadovo funkcijas, teikti visokeriopą pagalbą 

pradedantiems pedagoginę veiklą mokytojams; 

1.7. įvertinus  pagalbos pobūdį, padėti naujai atvykusiam mokiniui (iš kitos mokyklos, 

užsienio šalies). 

 

III. ATVIRO UGDYMO SANDARA 
 

2. Atvirasis ugdymas yra susietas su Bendrųjų programų keliamais tikslais bei 

uždaviniais, skirtais ugdyti mokinių kompetencijas ir siekti pažangos ir mokymosi pasiekimų. Jis 

siejamas su gimnazijos veiklos tikslais, bendruomenės projektais, socializacijos programomis, 

atsižvelgiant į turimas sąlygas.  

3. Atvirąjį ugdymą sudaro: 

3.1. konsultacinio centro veikla: 

3.1.1. mokymosi ir švietimo pagalbos teikimas pasirinkus tinkamą formą (individualios ir 

grupinės konsultacijos, dalykinės pastabos, pokalbiai, vertinimo aprašai, rekomendacijos, 

mentoriaus funkcijos); 

3.2. nepamokiniai projektai; 

3.3. integruotos pamokos (užsiėmimai, sesijos); 

3.4. nepamokinės veiklos grupių (toliau-NVG) veiklos: 

3.4.1. NVG  vykdo veiklą per visus mokslo metus; 

3.4.2. laikina NVG buriama konkrečiai veiklai (pvz. projektui, projekto daliai, raiškos 

ugdymui, tikslinei pagalbai ir pan.).  

3.4.3.  NVG (nepamokinės veiklos grupė) gali būti sudarytos iš įvairių klasių, būrelių 

mokinių ir kt.; 

3.4.4.  interesų NVG (nepamokinės veiklos grupė) sudaroma atsižvelgiant į mokinių 

poreikius, interesus, gebėjimus, profesinę orientaciją. Taip susibūrę mokiniai siekia asmeninių 

konkrečių tikslų (pvz.: gebėjimų, įgūdžių savo pasirinktoje srityje plėtojimas, mokymosi pasiekimų 

pagerinimo ir pan.); 

3.4.5.  speciali NVG (nepamokinės veiklos grupė) organizuojama tam, kad įgyvendintų 

tikslinę veiklos programą (pvz. organizuojama edukacinė išvyka, integruota pamoka ir pan.). 

3.5. Vaiko dienos centro veikla: 

3.5.1. veiklos tikslas: plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti  saugų, kryptingą 

vaikų  ugdymą ir užimtumą po pamokų; 

3.5.2. planinga, turininga bei atsakingai organizuota veikla, atitinkanti mokinių amžių, 

poreikius, veikianti nepertraukiamai po pamokų, įskaitant gimnazijos nepamokinį ugdymą (pagal 

patvirtintą nepamokinio ugdymo tvarkaraštį) , nuo 13.30 val. iki 17.00 val.; 

3.5.3. mokinių grupėje rekomenduojami veiklos etapai: mokinių namų darbų ruoša, 

komunikacinė veikla, meninė veikla, pažintinė veikla, kūno kultūra ir sveikatinimas, žaidimai. 

3.5.4. mokinių grupėje lenkų mokomąja kalba dirbantys pradinio ugdymo mokytojai sudaro 

sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti pagal einamųjų mokslo metų patvirtintą 

nepamokinio ugdymo tvarkaraštį; 

3.5.5. pagalba organizuojant maitinimą (pagal tėvų prašymus ir gimnazijos galimybes); 

3.5.6.    mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirūpina vaiko meno mokyklos ir kt. 

neformalių ugdymo įstaigų užsiėmimų lankymo saugumu, jo saugiu grįžimu namo iš dienos centro 

bei iš nurodytų įstaigų. 

4.  Atvirojo ugdymo turinys pateikiamas mokymosi pagalbos bei konsultavimo 

kasdieniuose planuose, integruotų pamokų planuose, dienos centro, nepamokinių projektų ir NVG 

veiklos programose, klasių veiklos bei socialinės bei specialiosios pedagogų veiklos programose bei 

individualiuose mokinio planuose. 
 

IV. ATVIRO UGDYMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 



 

5. Dalyko mokytojas, klasės vadovas, nustatę mokiniui kylančius mokymosi sunkumus, 

sunkumus atliekant namų darbus, informuoja gimnazijos švietimo pagalbos specialistus, mokinio 

tėvus (globėjus, rūpintojus), kartu priima sprendimus dėl veiksmingos mokymosi pagalbos. Pagalba 

suteikiama jei: 

5.1. mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) nesiekia patenkinamo lygio numatyto 

ugdymo bendrosiose programose ir ugdytinis nedaro pažangos, 

5.2.  kontrolinis darbas įvertintas nepatenkinamai; 

5.3. dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų; 

5.4. mokinys (jo tėvai, globėjai) asmeniškai įvardija mokymosi sunkumus arba norą 

patobulinti dalykinius gebėjimus; 

5.5. mokinys atvykęs iš kitos mokyklos ar užsienio šalies turi likviduoti mokymosi 

skirtumus (ypač iš lietuvių kalbos). 

6. Konsultacinio centro veikla priklauso nuo mokymosi pagalbos poreikio mokiniui, 

atsižvelgus į mokančio mokytojo rekomendacijas: 

6.1. skiriamos trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijos, kurių trukmę rekomenduoja 

mokantis mokytojas arba pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

6.2. organizuojamos pačių mokinių pagalba kitiems mokiniams, pvz. gimnazijoje atliekant 

namų darbus; 

6.3. sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, grupės iš paralelių ar 

kelių gretimų klasių mokinių; 

6.4. išskirtiniais atvejais mokymosi pagalba  teikiama individualiai. 

7. Atvirasis ugdymas sudaro sąlygas mokytojams patobulinti ugdymo individualizavimo 

metodiką, o prireikus įmanoma pasitelkti švietimo pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir 

laiku koreguoti, atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius. 

8. Atvirojo ugdymo veiklų apimtis – nuo konsultacinio centro veiklos iki ilgalaikės 

projektinės arba NVG veiklų per mokslo metus. Mokiniai: 

8.1. tinkamai pasirengiai dalykiniams konkursams ir olimpiadoms (gabiųjų ugdymas); 

8.2. dalyvauja  įvairių NVG veiklose; 

8.3. vykdo ir pristato nepamokinius projektus; 

8.4. dalyvaujai socializacijos ir prevencijos (OLWEUS) programų įgyvendinime; 

8.5. pasinaudoja specializuotomis (pvz, elektroninėmis) pratybomis; 

8.6. organizuoja ir dalyvauja integruotose ir netradicinėse pamokose (sesijose, edukacinėse 

išvykose) ir dienos projektuose. 

9. Atvirojo ugdymo veikla: 

9.1.  mentoriaus pagalba ir galimybės mokytojui patobulinti profesines žinias, ypač 

dalykines kompetencijas ir gebėjimus, organizuojant ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių 

mokiniams, taip pat klasės vadovavimo įgūdžius. 

9.2. pagalba tėvams, įtraukiant juos į vaiko ugdymo procesą ir problemų sprendimą, 

siūlant vesti profesines pamokas, dalyvauti edukacinėse išvykose, integruotose pamokose. 

10. Atviro ugdymo veiklų organizavimo tvarka: 

10.1. Konsultacinio centro veiklos (dalykinės konsultacijos ar kitos pedagoginės pagalbos 

formos) skiriamos įvairių koncentrų mokiniams pagal poreikį ir būtinybę, skiriant mokinių 

poreikiams tenkinti valandas; 

10.2. mokinių grupės mokymosi pagalbai telkiamos tikslingai bendradarbiaujant dalyko 

mokytojams, mokinių tėvams, klasės vadovams bei kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui; 

10.3. rengiamos projektinės bei NVG veiklų programos pagal GUP numatytą tvarką; 

10.4. planuojama ir derinama integruotų ir netradicinių pamokų, sesijų planai ir užduotys, 

parengiamas atskiras tvarkaraštis; 

10.5. specialios pratybos derinamos su dalyko mokytoju, tėvais, kuruojančiu direktoriaus 

pavaduotoju.  



10.6.  mažesnę patirtį turintis mokytojas dalykininkas, klasės vadovas kreipiasi į gimnazijos 

direktorių dėl mentoriaus skyrimo, kuris savo ruožtu aptaria bendradarbiavimo sąlygas, veiklos 

planą.  

10.7. rekomenduoti mentoriaus pagalbą gali kuruojantys ugdymo programų vykdymą 

gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinės tarybos pirmininkas. 

11. Už Atviro ugdymo veiklas atsakingi konsultacinio centro mokytojas dalykininkas, 

NVG vadovas, mokytojai organizuojantys veiklas, klasės vadovas, mentorius. Tai derinama su 

kuruojančiu veiklą direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 

12. Atviro ugdymo veiklų (konsultacinio, vaiko dienos centrų, NVG veiklų  tvarkaraštį 

tvirtina gimnazijos direktorius.  

13. Atviro ugdymo veiklos fiksuojamos: 

13.1.  konsultacijos fiksuojamos specialiame lape, įrašant konsultacijoje dalyvavusio 

mokinio vardą, pavardę ir klasę. Konsultacijų lapai kaupiami ir mokslo metų pabaigoje atiduodami 

kuruojančiam veiklą direktoriaus pavaduotojui. Duomenys saugomi metus. 

13.2. NVG veiklos registruojamos el. dienyne. Šią informaciją fiksuoja veiklą 

organizuojantys mokytojai, vadovaudamiesi parengtomis programomis, planais; 

13.3. Vaiko dienos centro veiklos fiksuojamos el. dienyne. 

14. Mokinių grupės (NVG) gali būti formuojamos pagal: tęstinumą, interesus, mokinio 

pasirinkimą, taikomą mokytojo metodiką. Mokinių nepamokinės veiklos grupė projektinei veiklai 

arba kitai veiklai kuriama laikantis bendradarbiavimo principo jungiant skirtingo pajėgumo ir 

interesų mokinius bendrai (nepamokinei) veiklai. 

15. Vaiko dienos centro grupės formuojamos iš 1-4 klasių mokinių, kurių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) pateikia raštišką prašymą gimnazijos direktoriui. 

16. Integruota veikla – įtraukusis ugdymas, skirtingo pajėgumo, gebėjimų mokinių grupės 

veikla. Šios veiklos tikslai gali būti nukreipti skirtingai kiekvieno mokinio interesų, pajėgumų ar 

gebėjimų taikymui. Integruojant kartu gabius, mokymosi sunkumų turinčius, specialiųjų poreikių 

mokinius išskirtinei veiklai, atsiranda galimybė ugdyti gebėjimus ir įgūdžius tokiai veiklai, kuri 

juos vienija ir jungia bei skatina siekti rezultatų (nors ir skirtingų), ugdo mokymosi 

bendradarbiaujant kompetenciją. 

17. Atviro ugdymo veikloms skirtos mokinių poreikiams skirtos valandos bei papildomos 

valandos už mentoriaus ir dienos centro veiklą.   
 

V. ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS 

ORGANIZACIJOS PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO DALĮ  AR PRADINIO, 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

18. Į Lietuvą, atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

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

priimame mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą, informuojame gimnazijos steigėją 

ir nustatome atvykusio mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvą: 

18.1.  išklausę atvykusiųjų asmenų lūkesčius dėl mokymosi kartu su bendraamžiais švietimo 

pagalbos poreikio ypač dėl poreikio mokytis lietuvių kalbos, numatome individualų pagalbos 

teikimą; 

18.2. aptarę gimnazijos teikiamos pagalbos formas ir būdus (individualios konsultacijos, 

nepamokinės veiklos grupės veikla kartu su to paties koncentro mokiniais), nustatome gimnazijos, 

mokinio ir tėvų įsipareigojimus ir parengiame atvykusio mokinio įtraukties į gimnazijos 

bendruomenės gyvenimą individualų planą: 

18.2.1. su atvykusiu asmeniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numatome adaptacinio 

laikotarpio trukmę (siūloma iki 3 mėn.); 

18.2.2.  pasitelkiame mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai 

įsitraukti į gimnazijos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis; 



18.2.3.  numatome klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais), jeigu mokinys nepilnametis;  

18.2.4.  organizuojame dalykines konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų 

skirtumams likviduoti; 

18.2.5.  numatome atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą bei pasiekimų 

vertinimą per adaptacinį laikotarpį; 

18.2.6.  pasiūlome neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau 

integruotis; 

19.  kai mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, organizuojame jo lietuvių kalbos 

mokymąsi intensyvia pasirinkta ir priimtina forma. Intensyviai lietuvių kalbos mokoma(si) iki 

vienerių metų (po vertinimo ir ilgiau), o pagalbos teikimas numatomas keleriems (pagal būtinybę) 

metams. 
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

20. Šiuo Aprašu vadovaujasi gimnazijos vadovai, klasės vadovai, mokytojai dalykininkai, 

specialusis ir socialinis pedagogai, rengdami gimnazijos veiklos programą, metodinių grupių 

veiklos programas, klasės veiklos programą.  

21. Priežiūrą vykdo gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 
 

________________________________________ 

 

APTARTA 

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos 

2018-08-31 Mokytojų tarybos posėdyje,  

protokolas Nr.1. 
 


