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                PATVIRTINTA 

        Vilniaus r. Pagirių gimnazijos  

        direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d.  

                               įsakymu Nr. V-184. 

 

VILNIAUS R. PAGIRIŲ GIMNAZIJOS 

2019–2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2018-2019 m. m. Vilniaus r. Pagirių gimnazijos ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) 

reglamentuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo 

ugdymo programų ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą gimnazijoje ir jos 

pradinio ugdymo skyriuje.  

2. Ugdymo planą gimnazija sudarė ir įgyvendina vadovaudamasi 2019-2021 metų pradinio 

ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, 2019-2021 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendraisiais ugdymo planais (toliau – BUP).  

3. Gimnazija, pritaikydama ir įgyvendindama ugdymo turinį priešmokyklinėje grupėje, 

vadovaujasi priešmokyklinio ugdymo programos III modeliu, patvirtintu Vilniaus rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-3. 1-4, 5-8, 9-10 (gimnazijos I–II), 11-12 

(gimnazijos III-IV) klasėse vadovaujasi Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, 

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

V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu 

Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – 

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 

V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo 

bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

patvirtinimo“ (toliau –  Geros mokyklos koncepcija), Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi 

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

mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas) ir , kitais 

norminiais teisės aktais, gimnazijos strateginiais tikslais.  

4. Ugdymo plano tikslas - tinkamai organizuoti ugdymo procesą, įgyvendinti ugdymo turinį, 

sudaryti sąlygas kiekvienam besimokančiam įgyti reikiamas kompetencijas, tenkinat mokinių 

poreikius ir atsižvelgiant į gimnazijos galimybes.  

5. Ugdymo plano uždaviniai: 

5.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti mokantis pagal 

Ugdymo programas; nurodyti pagrindinius diferencijavimo, individualizavimo, personalizavimo, 

mokymosi intensyvinimo, integravimo, pažangos ir pasiekimų vertinimo, mokinių asmeninės 

pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo bei švietimo pagalbos principus, 

ugdymo pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus; 

5.2. nustatyti ugdymo proceso organizavimo gimnazijoje reikalavimus  bei užtikrinti 

tinkamus mokinių pasiekimus. 

6. Ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams. Pamokų skaičius, skiriamas 

dalykų Bendrųjų programų įgyvendinimui, nurodomas vieneriems mokslo metams remiantis 

demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais. Ugdymo planą rengė 
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direktoriaus 2019-06-12 įsakymu Nr. V- 146 sudaryta darbo grupė į kurią buvo įtraukti mokytojai, 

mokiniai, tėvai. 

7. Gimnazija, atsižvelgdama į bendruomenės poreikius, regiono švietimo politiką, turimus 

išteklius:  

7.1. susitarė dėl ugdymo proceso organizavimo laikotarpių bei ugdymo proceso trukmės, 

mokinių ugdymo poreikiams tenkinti skirstomų pamokų panaudojimo, ugdymo turinio 

integravimo, dalykų mokymo intensyvinimo, ugdymo turinio individualizavimo ir 

diferencijavimo, mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi bei švietimo pagalbos įgyvendinimo 

galimybių gimnazijoje, svarbiausių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo periodų, būdų, 

laiko, reikalavimų mokinio individuliam ugdymo planui sudaryti; 

7.2. nustatė: ugdymo turinio planavimo principus ir laikotarpius, prevencinių ir kitų 

programų integravimo į ugdymo turinį principus ir būdus, pasirinkto dalyko, kurso, dalyko 

modulio pakeitimo tvarką, pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams teikimo tvarką, 

adaptacinio laikotarpio naujai atvykusiems, pirmokams bei penktokams trukmę, mokinių, jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarką, klasių 

dalijimo ir laikinųjų grupių sudarymo principus, taip pat laikinųjų grupių skaičių, neformaliojo 

vaikų švietimo organizavimo principus, dešimt dienų ugdomosios veiklos planavimo tvarką, 

mokinių socialinės - pilietinės veiklos bei bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) 

organizavimo principus ir būdus; 

7.3. priėmė sprendimus dėl mokinių pasiekimų mokantis menų dalykų, kūno kultūros, 

technologijų, pilietiškumo pagrindų, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių vertinimo bei 

mokinių pasiekimų pagerinimo; 

7.4. vartoja sąvokas: 
Pamoka - pagrindinė  nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

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

įgimtiems arba įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniems asmens gabumams ugdyti. 

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

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

Nepamokinis ugdymas – ugdymas, kuris vyksta ne pamokų metu (neformalus vaikų 

švietimas, nepamokiniai projektai, atviro ugdymo formos) ir nedidina mokinių mokymosi krūvio.  

Atvirasis ugdymas – savalaikės veiklos su gabiais, mokymosi sunkumų turinčiais bei 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, skirtingo pajėgumo mokinių darbo organizavimas 

(mokymosi, švietimo pagalba, konsultavimas ir kt.) mokinių nepamokinės veiklos grupėje ar kitoje 

tikslinėje laikinojoje grupėje. Taip pat teiktina pagalba pradedantiems pedagoginę veiklą klasės 

vadovams, mokytojams. 

Integruota pamoka – pamoka (užsiėmimas, sesija) mokiniams, organizuojama pagal 

atskirą dviejų (kelių) mokytojų pamokos planą, kuris atskleidžia atskirų mokomųjų dalykų ryšį ir jų 

tarpusavio priklausomybę bei atitinka bendrųjų ugdymo programų ir planų reikalavimus.  

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

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas (diagnostinis vertinimas), kuriam atlikti 

skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.  

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

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.  

Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

8. Ugdymo planu siekiama: 

8.1. įtvirtinti gimnazijos ugdymo turinio individualizavimą, personalizavimą, ugdymo 

diferencijavimą bei integravimą; 

8.2. užtikrinti sėkmingą gimnazijos bendruomenės bei regiono poreikius atliepiantį 

įgyvendinamų programų vykdymą ;  

8.3. pagerinti mokymosi pasiekimus bei garantuoti kokybišką išsilavinimą; 

8.4. mažinti mokymosi krūvius tikslingai planuojant ir organizuojant ugdymą. 
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II SKYRIUS. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO NUOSTATOS 

PIRMASIS SKIRSNIS. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 
 

9. Ugdymo organizavimas 2019–2020 mokslo metais: 

9.1. mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas 

pradedamas ir baigiamas atitinkamai  

Klasė 

Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė 

pradžia pabaiga 
savaičių 

skaičius 

ugdymosi dienų 

skaičius  

1-4 09 – 01 06 – 09 35 175 

5-8, gimnazijos I- III  09 – 01 06 – 23 37 185 

gimnazijos IV 09 – 01 05 – 22 33 163 
 

9.2. gimnazija dirba penkias dienas per savaitę; 

9.3. ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė (pusmečių datos suderintos 

su Gimnazijos taryba ir patvirtintos gimnazijos direktoriaus 2017-08-31 įsakymu Nr. V-264 ): 
 

Klasė I pusmetis II pusmetis 

1-4  2019-09-02 – 2020-01-20 2020-01-21– 2020-06-09 

5-8, gimnazijos I –III  2019-09-02 – 2020-01-27 2020-01-28 – 2020-06-23 

gimnazijos IV 2018-09-02 – 2020-01-21 2020-01-21 – 2020-05-22 
 

9.4. mokinių atostogų trukmė: 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens  

1-4 klasės 2019-10-28 2019-10-31 

5-8, gimnazijos I-IV klasės 2019-10-28 2019-10-31 

Žiemos (Kalėdų) 

1-4 klasės 2019-12-23  2020-01-03 

5-8, gimnazijos I-IV  klasės 2019-12-23  2020-01-03  

Žiemos 

1-4 klasės 2020-02-17  2020-02-21 

5-8, gimnazijos I-IV klasės 2020-02-17  2019-02-21 

Pavasario (Velykų) 

1-4 klasės 2020-04-14  2019-04-17 

5-8, gimnazijos I-IV klasės 2020-04-14  2019-04-17 

Vasaros ** 

1-4 klasės 2020-06-10 2020-08-31  

5-8, gimnazijos I-III  klasės 2020-06-25 2020-08-31 

gimnazijos IV klasės 2020-06-22  2020-08-31 
* gimnazijos IV klasės mokiniui laikant pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, 

atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į darbo dienas po atostogų, vadovaujantis atitinkamu 

gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

**vasaros atostogų pradžia suderinus su gimnazijos taryba  nustatyta gimnazijos direktoriaus  2018-08-31 įsakymu Nr. 

V-266; 

9.5. jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso 

metu, jo pageidavimu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į 

ugdymo dienų skaičių. 

9.6. per mokslo metus ugdymo procese neribojamas pamokų skaičius skiriamas kultūrinei, 

meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios veiklos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių, organizuojamos pagal mokytojų teminius planus, 

pateikiant prieš 3 dienas reikiamus renginio dokumentus. Papildomos 15 ugdymo dienų  skiriamos 

ir organizuojamos pagal papildomos ugdymo  veiklos organizavimo tvarkos aprašą (1 priedas): 
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Ugdomosios veiklos pavadinimas Data 

Mokslo ir žinių diena  2019-09-02 

Rudens sporto šventė  Sutartu laiku* 

Mokytojo dienos renginiai  2018-10-04 

Integruotos ugdymosi dienos „Mūsų tėvynė-Lietuva“ 2019-02-15, 03-08 

Sveikatinimo diena Sutartu laiku (pavasarį) 

Integraciniai dalykų tiriamieji projektai ir jų pristatymai (1-4, 5, 6, 7, 8 

klasėse, pagal MMG ir mokytojų teminius planus) 

Sutartu laiku 

(pageidautina birželio 

mėn.) 

Dalykinės integruotos veiklos dienos „Pažink ir kurk“. Sutartu laiku, suderinus 

su MMG planais 

5 projektinių pažintinių veiklos dienos (pagal MMG ir klasės vadovų 

planus) 

Sutartu laiku* 

*pagal atskirą direktoriaus įsakymą planuojamos pažintinės edukacinės veiklos, stiprinančios bendrąsias kompetencijas 

bei pilietines ir dvasines vertybes; 

9.7. oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą neina 1-5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8, 9-12 (gimnazijos I-IV) klasių 

mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 laipsnių šilumos ar aukštesnei, ugdymo procesas lauke 

neorganizuojamas visų koncentrų mokiniams. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą 

mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija 

skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

9.8.  Įvertinus mokymosi patalpose oro temperatūrą, kuri turi atitikti Lietuvos higienos 

normoje HN 21:2017 (LR sveikatos apsaugos ministro 2011-08-10 įsakymas Nr. V-773) nustatytus 

mikroklimato reikalavimus ir  paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar 

sveikatai, gimnazijos vadovas  priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 
 

ANTRASIS SKIRSNIS. UGDYMO TURINIO  FORMAVIMAS IR 

ĮGYVENDINIMAS PLANAVIMAS 
 

10. Bendrieji ugdymo turinio planavimo principai: 

10.1. pagrindinės ugdymo turinio planavimo formos – mokytojų parengti teminiai planai, 

pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programos (jei nėra parengtų bendrųjų programų), 

neformaliojo vaikų švietimo programos rengiami mokslo metams, o pritaikytos bei pradinio 

ugdymo individualizuota programos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 

rengiamos pusmečiui; 

10.2. dalyko turinys planuojamas vadovaujantis mokytojų susitarimais ir pagal ugdymo 

plane nurodytą dalyko programai skirtą pamokų skaičių, pritaikant ugdymo turinį taip, kad 

kiekvienas mokinys būtų ugdomas pagal savo poreikius ir išgales kaip asmenybė, kad įgytų žinių, 

gebėjimų ir kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir gyvenimui visuomenėje; 

10.3.  teminiai planai rengiami išlaikant susitartą ir vieningą plano formą, remiantis, 

Bendrosiomis programomis, koreguojami atsižvelgiant į mokinių grupės gebėjimus, mokėjimo lygį, 

poreikius bei numatomus mokinių pasiekimus; 

10.4. teminiai planai aptariami dalyko mokytojų metodinėje grupėje ir suderinami su 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kuruojančiu ugdymo programos atitinkamą dalyką; 

10.5. pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo vaikų švietimo nei nepamokinės 

veiklos grupių (toliau - NVG) bei dalykinių projektų programos bei programos, pritaikytos 

specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, aptariamos mokytojų metodinėse grupėse ir tvirtinamos 

direktoriaus įsakymu; 

10.6. dalyko teminio plano pagrindu gali būti laikomas ankstesnių metų, pagal mokomos 

klasės mokinių gebėjimus, pasiekimus pakoreguotas planas; 

10.7. teminiai planai, pasirenkamosios programos bei dalykų modulių programos rengiami, 

atsižvelgus į mokinių poreikių tenkinimą, t.y. mokinių pasirinkimus: 

10.7.1. programų pasiūla skelbiama iki einamųjų mokslo metų balandžio 10 d. 

10.7.2. mokinių pasirinkimas organizuojamas iki einamųjų mokslo metų gegužės 29 d.  
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10.8. pradinio ugdymo programą vykdantys mokytojai, dirbantys pagal neintegruotą 

ugdymą ir besinaudojantys vadovėlių autorių parengtais teminiais dalykų planais, parengia 

pritaikytą konkrečiai ugdytinių grupei  teminį planą; 

10.9.  planuojant ugdymo procesą planuojamas mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimas, 

jis siejamas su mokymosi tikslais atsižvelgiant į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus; 

10.10.  teminių planų, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programų projektai 

analizuojami ir aptariami  dalykų metodinėse grupėse iki rugpjūčio 29 d.; 

10.11.  teminius planus, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas, aptartas 

metodinės grupės posėdyje, metodinių grupių pirmininkai derina su dalyką kuruojančiu direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui iki rugpjūčio 29 d. 

10.12.  pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas, aptartas metodinės grupės 

posėdyje, suderinę su dalyką kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui, metodinių grupių 

pirmininkai teikia tvirtinti gimnazijos direktoriui iki rugpjūčio 29 d.  

10.13. pritaikytos ir individualizuotos programos aptariamos Vaiko gerovės komisijoje iki 

rugpjūčio 29 d. ir teikiamos tvirtinti direktoriui iki rugsėjo 3 d.; 

10.14.  neformaliojo vaikų švietimo, nepamokinių projektų bei NVG programos, mokytojų, 

būrelių, studijų, kolektyvų vadovų, aptartos dalykų metodinėse grupėse, suderintos su direktoriaus 

pavaduotuoju ugdymui ir teikiamos tvirtinti direktoriui iki rugsėjo 3 d.; 

10.15.  patvirtintos programos, suderinti teminiai planai koreguojami, įvertinus mokinių 

kontekstą, pažangą ir pasiekimus, taip pat jei per mokslo metus atsiranda darbo laiko nuostoliai dėl 

nutraukto ugdymo proceso: gripo epidemijos atveju, dėl žemos temperatūros patalpose ir lauke ar 

kitų nenumatytų atvejų. 

10.16.  klasės vadovai mokslo metams rengia vadovavimo klasei planą, kuriame numato 

konkrečias bendradarbiavimo su tėvais formas ir priemones, tėvų profesines pamokas. Planą derina 

su kuruojančiu vadovu iki rugpjūčio 29 d. 
 

TREČIASIS SKIRSNIS. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

11. Planuodamas ugdymo turinį mokytojas planuoja ir mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimą, jį sieja su mokymo (-si) tikslais atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus. 

Vertinimo metodus mokytojai derina tarp savęs, aptaria su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 

12. Vertindami mokinių pažangą ir pasiekimus mokytojai vadovaujasi Vilniaus r. Pagirių 

gimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašu, patvirtintu direktoriaus 2017-08-31 

įsakymu Nr. V- 264 (2 priedas) bei pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, 

patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2015-12-21 įsakymu Nr. V-1309. 

13. Fiksuodami mokinių asmeninę pažangą mokytojai vadovaujasi Mokinių asmeninės 

pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 

2017-08-31 įsakymu Nr. V- 264. (3 priedas) 

13.1 Planuodami asmeninę mokinių pažangą ir pasiekimus, mokytojai įvertina ir atsižvelgia 

į nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, kitų tyrimų rezultatais, rekomendacijomis. 

14. Apie mokymosi sėkmę mokinių tėvai žodžiu ir raštu informuojami vadovaudamiesi  

patvirtintu tėvų informavimo tvarkos aprašu bei gimnazijos ugdymo plano nustatyta tvarka: 

14.1. per mokslo metus pravedami tėvų susirinkimai klasėse (bendru susitarimu su tėvais), 

individualūs pokalbiai, trišaliai susitikimai (pagal būtinybę), kurių metu klasių vadovai ir dalykų 

mokytojai supažindina tėvus, globėjus su mokinių padaryta pažanga ir pasiekimais; 

14.2. mokytojai kaupia kontrolinius darbus (aplankuose, sąsiuviniuose ar kt.) ir saugo. 

Gimnazijos III-IV klasių mokinių kontroliniai darbai kaupiami bei saugomi 2 metus, o gimnazijos 

I-II klasių mokinių kontroliniai darbai – 1 metus; 

14.3. tėvams arba globėjams pageidaujant ar esant reikalui, informacija apie vaikų 

mokymąsi žodžiu teikiama papildomai; 

15. 5-8 ir gimnazijos I-IV klasių mokiniams vedami signalinio pusmečio įvertinimai 

(toliau – SPP): 
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15.1. I pusmečio 5-8, gimnazijos I-IV klasių mokiniams SPP vedami lapkričio 11 d.; II 

pusmečio -  kovo 23 d.; 

15.2. dalykų mokytojai, kartu su mokiniais, analizuoja SPP, rezultatus panaudoja ugdymo 

turinio įgyvendinimo teminių planų korekcijai; 

16. mokinių žinios, gebėjimai po papildomų darbų vertinami įskaitos principu. Mokinių 

atsiskaitymų darbai kaupiami ir saugomi 1 metus. Papildomų darbų turinį nustato dalyko 

mokytojas. Papildomų darbų užduotis tvirtina direktorius. 

17. Dėl mokinių pasiekimų gerinimo susitarta dalyko mokytojų metodinėse grupėse, dalis 

priemonių numatytos 2019 m. gimnazijos veiklos tobulinimo plane. Mokymosi pasiekimų 

stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą vykdo dalykus ir ugdymo 

programas kuruojantys vadovai. 
 

KETVIRTASIS SKIRSNIS. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 
 

18. Mokinių mokymosi krūvis: 

18.1. klasėje (grupėje) dirbantys mokytojai derina tarp savęs namų darbų apimtis ir 

kontrolinių darbų atlikimo datas, neužduoda namų darbų atostogoms;  

18.2. kontroliniai darbai nerašomi po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų; 

18.3. mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą 

mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Mokytojai iš anksto kontrolinius darbus 

fiksuoja el. dienyne; 

18.4. mokinius, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali tinkamai atlikti 

namų darbų dėl nepalankių socialinių, ekonominių, kultūrinių sąlygų namuose, mokytojai 

dalykininkai nukreipia į konsultacines pamokas bei teikia šiems mokiniams pagalbą individualiai; 

18.5. mokiniai, besimokantys dailės, choreografijos, muzikos, menų mokyklose, sportinės 

krypties neformaliojo švietimo įstaigose ar baigusieji menų mokyklas, atsižvelgiant į pageidavimą ir 

vadovaujantis numatyta tvarka, gali būti atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių 

pamokų (ar jų dalies) lankymo pagal atleidimo ir pasiekimų užskaitymo tvarką. 

19. Mokiniai atleidžiami nuo privalomojo dalyko ar jo dalies nelankymo gimnazijos 

direktoriaus įsakymu: 

19.1. įsakymas dėl atleidimo rengiamas pateikus raštinėje registruotą ir atitinkamų asmenų 

vizuotą prašymą bei pažymą apie mokymąsi dailės, choreografijos, muzikos, menų mokyklose, 

sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigose ar meno mokyklos baigimą; 

19.2. minėti dokumentai turi būti pateikiami nagrinėjimui per pirmąjį pusmečio mėnesį; 

19.3. sudaromas ir direktoriaus įsakymu tvirtinamas mokinių, kuriems leista nelankyti 

privalomojo dalyko pamokų, sąrašas. Sąrašas saugomas gimnazijos raštinėje, jo kopija – pas 

direktoriaus pavaduotoją atsakingą už šios tvarkos vykdymo priežiūrą; 

19.4. jeigu privalomojo dalyko pamokos pagal tvarkaraštį yra pirmoji ar paskutinė, mokinys 

gali tuo metu nebūti mokykloje. Kitais atvejais, mokinys užsiima iš anksto numatyta, aptarta ir 

užfiksuota veikla, kurią prižiūri ir už jo saugumą atsako suaugęs gimnazijos bendruomenės narys; 

19.5. mokinys privalo laikytis numatytos tvarkos. Negalėdamas numatytu laiku imtis 

numatytos veiklos derina problemos sprendimą bendrąja tvarka; 

19.6. pažeidus numatytą tvarką ar nepateikus reikiamų dokumentų mokiniui neleidžiama ar 

jis netenka teisės nelankyti pamokų nuo kurių buvo ar pageidavo būti atleistas; 

19.7. mokiniui, kuris nesutinka vykdyti numatytos veiklos, taip pat nesuteikiama teisė 

nelankyti privalomojo dalyko pamokų; 

19.8. dalyko mokytojas, pasibaigus pusmečiui, raštu pateikia informaciją atsakingam 

asmeniui apie pasiekimus, klasės vadovas – apie vykdytą nepamokinę veiklą; 

19.9. atleidimo nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) 

lankymo procedūros: 

19.9.1. prašymas dėl atleidimo (kurį pasirašo mokinys, jei jam yra 16-a ir daugiau metų, 

tėvai (globėjai, rūpintojai)  -jei mokinys neturi 16-os metų) registruojamas raštinėje bendra prašymų 

registravimo tvarka; 
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19.9.2. prašyme, privalomos vizos: sutikimo (jei prašymą rašė pats mokinys) – tėvų ar 

globėjų, rūpintojų; suderinimo – dalyko mokytojo; susipažinimo – klasės vadovo ir atsakingo 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui; 

19.9.3. dalyko mokytojas parengia ir pateikia gimnazijos direktoriui patvirtinimui 

atsiskaitymo laiko ir turinio grafiką;  

19.9.4. kartu su prašymu pristatoma pažyma apie mokymąsi dailės, choreografijos, muzikos, 

menų mokyklose, sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigose ar pažyma apie menų 

mokyklos baigimą, klasės tvarkaraštį; 

19.9.5. leidimas nelankyti privalomųjų dalykų pamokų keičiamas tėvų ar paties mokinio 

raštišku pageidavimu. 

20. Pamokų tvarkaraštis sudaromas remiantis 2019-2021 mokslo metų pradinio ugdymo 

bendrojo plano, 2019-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų ugdymo planų 

rekomendacijomis. 

21. Mažinant mokymosi krūvį gimnazijos mokiniams integruojamas žmogaus saugos 

mokymas (žr. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymas). 
 

PENKTASIS SKIRSNIS. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS  
 

22. Neformalusis vaikų švietimas gimnazijoje įgyvendinamas remiantis Neformaliojo 

vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos švietimo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo 

Nr. V-554 redakcija) ir organizuojamas pagal gimnazijos nepamokinio ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašą (4 priedas): 

22.1. neformaliojo vaikų švietimo valandos, gimnazijos tarybai (toliau – GT) pritarus, 

skiriamos mokinių laisvai pasirinktos saviraiškos programos vykdymui. Prioritetas teikiamas 

kokybiškoms tęstinėms programoms. 

22.2. neformaliojo vaikų švietimo valandos (toliau – NVŠ) skirtos atsižvelgus į klasių 

komplektų skaičių, turimas mokinio krepšelio lėšas bei gimnazijos nepamokinio ugdymo tradicijas 

ir tikslingumą meniniams, kalbiniams, sportiniams, sveikatos ugdymo, technologiniams, 

socialiniams, komunikacinių technologijų ir kitokiems mokinių gebėjimams bei tautiniam 

tapatumui ugdyti; 

22.3. NVŠ būreliai, studijos, projektinės bei nepamokinės veiklos grupės formuojamos iš ne 

mažiau 7 mokinių, jų veikla fiksuojama elektroniniame dienyne;  

22.4. NVŠ galimybės pagal klasių komplektus: 

Įgyvendinama programa 

Lietuvių kalba Lenkų kalba Iš viso 

Komplektų 

skaičius 

NVŠ 

val. 
Komplektų 

skaičius 

NVŠ 

val. 
Komplektų. 

Skaičius 

NVŠ 

val.  

Pradinio ugdymo programa Pagirių 

gimnazijoje 
10 20 4 8 14 28 

Iš viso 1-4 klasėse 10 20 4 8 14 28 

Pagrindinio ugdymo programos I 

dalis  
8 14 4 7 12 21 

Pagrindinio ugdymo programos II 

dalis  
4 10 2 5 6 15 

Iš viso 5-10 klasėse 12 24 6 12 18 36 

Iš viso 1-10 klasėse 22 44 10 20 32 64 

Vidurinio ugdymo programa 4 12 2 6 6 18 

Iš viso  26 56 12 26 38 82 

22.5. neformaliojo vaikų švietimo valandų panaudojimas lentelėje (5 priedas). 
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ŠEŠTASIS SKIRSNIS. MOKINIŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TENKINIMO 

ORGANIZAVIMAS 
 

23. Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamų valandų (toliau - UPT) galimybės 

pagal bendruosius ugdymo planus: 

 

Įgyvendinama programa 

Lietuvių kalba Lenkų kalba Iš viso 

Komplektų 

skaičius 

UPT 

val. 
Komplektų 

skaičius  
UPT 

val. 
Komplektų 

skaičius  
UPT 

val. 

Pradinio ugdymo programa 

Pagirių gimnazijoje 
10 12 4 3 14 15 

Iš viso 1-4 klasėse 10 12 4 3 14 15 

Pagrindinio ugdymo programos I 

dalis  
8 24 4 12 12 36 

Pagrindinio ugdymo programos II 

dalis  
4 28 2 10 6 38 

Iš viso 5-10 klasėse 12 52 6 22 18 74 

Iš viso 1-10 klasėse 22 64 10 25 32 89 

Vidurinio ugdymo programa 4 48 2 24 6 72 

Iš viso  26 112 12 49 38 161 
 

23.1.  UPT valandos skiriamos: 

23.1.1. pradinio ugdymo lietuvių kalbos programai diferencijuotai mokyti (žr. 30.1); 

23.1.2. diferencijuotam dalykų (anglų k., kūno kultūros) mokymui(si) pagrindinio ugdymo 

programoje, taip pat dalykų moduliams ar besimokančių pagal skirtingas vidurinio ugdymo dalykų 

bei kursų programas laikinosioms grupėms sudaryti (žr. 25.2);  

23.1.3. mokymosi pagalbos teikimui, t.y. individualioms ir grupinėms konsultacijoms 

mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, nedarantiems pažangos bei gabiems ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pagal Atvirojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašą, (7 priedas); 

23.1.4. ugdymo karjerai organizavimui;  

23.1.5. kitai nepamokinei individualiai ar grupinei veiklai, kuri padeda įgyvendinti Bendrųjų 

programų tikslus – gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines 

asmens galias, ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijas, būtinas sėkmingai 

socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą yra grindžiama BUP rekomendacijomis ir 

Atvirojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašu (7 priedas).  

23.1.6. UPT valandų skirtų nepamokiniam ugdymui ir mokymosi pagalbai panaudojimas 

lentelėje (6 priedas). 
 

SEPTINTASIS SKIRSNIS. UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 
 

24. Dalykų ir programų integravimo principai gimnazijoje:  

24.1. 2 – 4, 5 – 8 ir gimnazijos I – II gimnazijos klasėse organizuojamos integruotų pamokų 

dienos (sesijos), pagal atitinkamos dienos patvirtintą tvarkaraštį. Integruotose pamokose siekiama 

bendrosiose programose numatytų rezultatų, ugdomos bendrosios kompetencijos. Integruotų 

pamokų apskaitai užtikrinti, vedamų pamokų turinys el. dienyne įrašomas tų dalykų apskaitai 

skirtuose puslapiuose, vadovaujantis elektroninio dienyno nuostatais; 

24.2. dalykų integracijos formos: edukacinės išvykos-pamokos, netradicinės pamokos, 

projektai. Pasirinkus atitinkamą integracijos formą išvykos dokumentuose, projektų programose 

privalomai nurodomi dalykų integracijos aspektai, o veikla atitinkamais įrašais fiksuojama el. 

dienyne. (1 priedas). 

24.3. 5-8, gimnazijos I-II klasių (lietuvių mokomąja kalba) lietuvių kalbos ir literatūros 

ugdymo turinys siejamas su integruota lietuvių kalbos ir literatūros ir teatro programa (0,5-1 val. per 

savaitę). Pamokoje dirba teatro ir lietuvių kalbos mokytojai. Veikla fiksuojama el. dienyne; 
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24.4. 7-8 klasių informacinių technologijų mokymo turinys integruojamas į atskirų dalykų 

pamokas. Integruotoje pamokoje dirba abu integruojamų dalykų mokytojai. 

24.5. į gimnazijos I-II klasių lietuvių kalbos ir literatūros (gimtosios) ir istorijos dalykų 

ugdymo turinį integruojama Laisvės kovų istorijos temos (po 9 val., temos nurodytos teminiuose 

planuose). Veikla fiksuojama elektroniniame dienyne; 

24.6. 5-8, gimnazijos I-II, III–IV klasių žmogaus saugos dalyko turinys (11 priedas) 

integruojamas į atskirų dalykų pamokas bei klasės vadovų veiklas. Veikla fiksuojama 

elektroniniame dienyne.  

24.7. Į socialinių mokslų (istorijos, geografijos, pilietiškumo) turinį integruojamos  Lietuvos 

ir pasaulio realijas, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos: 

24.8.1. Nacionalinio saugumo samprata, LR nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas; 

24.8.2. Rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; 

24.8.3. Lietuvos gynybos politika; 

24.8.4. Informaciniai ir kibernetiniai karai; 

24.8.5. Gynybos ir kovos su korupcija teisės aktai; 

24.8. etninės kultūros, ugdymo karjerai, prevencinės (OLWEUS), alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

programų įgyvendinimo principai: 

24.8.1. į gamtamokslinių dalykų turinį integruojama prevencinė alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programa, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa; 

24.8.2. lietuvių kalbos ir literatūros, pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo,  istorijos dalykų 

turinį integruojama etninės kultūros programa; 

24.8.3. į fizinio ugdymo ir šokio dalykų turinį integruojama sveikatos ir lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai ugdymo bendroji programa; 

24.8.4. į klasės vadovo, socialinio pedagogo veiklas, integruojama: prevencinė alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programa, ugdymo karjerai programa, 

etninės kultūros programa, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa, OLWEUS 

smurto ir patyčių prevencijos programos įgyvendinimas; 

24.8.5. kitų dalykų mokytojai savarankiškai integruoja nurodytų programų atskiras temas, 

fiksuoja tai teminiuose planuose ir atitinkamais įrašais el. dienyne. 
 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS. KLASIŲ DALIJIMAS Į GRUPES, LAIKINŲJŲ GRUPIŲ 

SUDARYMAS 

25. Gimnazija atsižvelgdama į turimas lėšas, 2019-2021 metų BUP numatytas galimybes, 

turėdama tikslą tenkinti mokinių poreikius, siekdama geresnių mokymosi pasiekimų bei ugdymo 

turinio diferencijavimo, kurdama palankią socialinę, psichologinę mokymosi aplinką ugdymo 

turinio įgyvendinimui klases dalija į grupes. Sudaromos laikinosios grupės, kurios finansuojamos iš 

mokinių UPT skiriamų valandų: 

25.1. 2019-2020 m. m. 1-8, gimnazijos I-II klasės dalijamos į grupes, kurioms skiriamos 

papildomos valandos pagal BUP rekomendacijas: 

Dalykas 
Pagrindimas pagal 2017-2019 metų 

Bendruosius ugdymo planus  

Klasės, kurios yra dalijamos į 

grupes 

Dorinis 

ugdymas 

Tikybos, etikos pasirinkimas toje pačioje 

klasėje. 

1abc, 2bc,3ab, 4a, 4b,5a, 6ab, 7ab, 

8ab, IGab,  IIGa – 11 papildomų 

grupių. 

Lietuvių kalba 

ir literatūra 

Mokinių skaičius klasėje, ugdymas 

daugiakalbėje aplinkoje 

5a, 5b, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, IIGa, 

IIGb – 9 papildomos  grupės. 

Anglų kalba 

Mokinių skaičius klasėje, ugdymo turinio 

diferencijavimas. 

2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 

6a, 6b, 7ab, 8a, 8b, IGab, IIGa, 

IIGb – 17 papildomų grupės. 

Rusų kalba, 

vokiečių kalba 

Mokinių skaičius klasėje, dalyko 

pasirinkimas ir ugdymo turinio 

diferencijavimas. 

6b,6ab, 6f, 7ab, 8ab, 8f, IGa, IGbf,  

IIGab,  – 11 papildomų grupių. 
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Informacinės 

technologijos 

Mokinių skaičius klasėje, techninės 

galimybės (IT kabinetuose po 14 darbo 

vietų). 

5a, 5b, 5f, 6a, 6b, 6f, IGa, IGb, 

IGf, IIGa, IIGb, – 7 papildomos 

grupės 

Technologijos 

Mokinių skaičius klasėje, BUP 

rekomendacijos 

5a, 5b, 5f, 6a, 6b, 6f, 7a, 7b, 8a, 

8b, 1IGa, IGb, IGf, IIGa, IIGb – 

15 papildomų grupių. 
 

25.2. laikinosios grupės: 

Dalykas Pagrindimas Laikinosios grupės 

Anglų kalba 
Mokymo lėšos, mokinių skaičius klasėje, 

ugdymo turinio diferencijavimas. 

2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 7ab, 

IGabf - 9 laikinos grupės 

Kūno kultūra 

Mokymo lėšos, mokinių skaičius klasėje, 

ugdytinių sveikatinimas, ugdymo turinio 

diferencijavimas, mokinių poreikių 

tenkinimas. 

5a, 5b, 8a, 8b, 7b, IIGabf -6 

laikinosios grupės. 

 

26. Ugdymo programos lenkų mokomąja kalba vykdomos pagal 2019-2021 metų 

Bendruosiuose ugdymo planuose nustatytą pamokų skaičių per savaitę. Ugdymas organizuojamas:  

26.1.  lenkų kalbos mokoma pagal lenkų gimtosios kalbos programą; 

26.2.  lietuvių kalbos mokoma pagal atnaujintą lietuvių kalbos programą pradiniame ugdyme 

bei lietuvių kalbos ir literatūros programą pagrindiniame ugdyme; 

26.3.  istorijos, pilietiškumo pagrindų ir geografijos, gamtos pažinimo dalykų temos apie 

Lietuvą mokomos derinant lenkų ir lietuvių kalbas: 

26.3.1. visų dalykų mokymas vykdomas lenkų kalba, išskyrus lietuvių kalbos programą ir 

lietuvių kalba vykdomą mokymą per tas pamokas, kai mokomasi temos iš Lietuvos istorijos ir 

geografijos, pasaulio pažinimo (dalykas „Gamta ir žmogus“) ir mokoma pilietiškumo pagrindų 

(2017-06-15 Gimnazijos tarybos protokolas Nr. 03). 

27. 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, vadovaudamiesi atvirojo 

ugdymo tvarkos aprašu (7 priedas). 
 

DEVINTASIS SKIRSNIS. MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR SAVARANKIŠKO 

MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS 

28. Mokinių mokymas namie ir savarankiško mokymosi organizavimas: 

28.1. sergančių mokinių mokymas namie skiriamas ir organizuojamas pagal Mokinių 

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namie organizavimo tvarkos aprašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-

1405 ,,Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Mokymosi  formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu. 

28.1.1. namie mokamam mokiniui 1-3 klasėse skiriama – 9 savaitinės ugdymo valandos, 4 

klasėje – 11 valandų. 5-6 klasėse – 12, 7-8 klasėse – 13, 9-10 klasėse – 15, gimnazijos III-IV 

klasėse – 14 savaitinių pamokų.  Pradinio ugdymo klasėse, kuriose vykdomas mokymas tautinės 

mažumos kalba, mokiniui kiekvienoje klasėje skiriama 70 papildomų pamokų per metus (2 per 

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

pamokų per savaitę. Gydytojų konsultacinės komisijos leidimu dalį pamokų mokinys lanko 

mokykloje arba mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Šios pamokos įrašomos į 

mokinio individualų ugdymo planą; 

28.1.2. mokiniai namie mokomi savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik 

pritarus gydytojų konsultacinei komisijai. Individualus mokinio ugdymo namuose planas 

sudaromas atsižvelgus į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo  rekomendacijas ir suderinus su  

mokinio tėvais (globėjais ar rūpintojais); 
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28.1.3. suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos direktoriaus 

įsakymu mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų, kūno kultūros. 

Elektroniniame dienyne ir individualiame plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko įrašoma 

,,atleista“. 

29. Mokinių mokymasis savarankišku būdu organizuojamas vadovaujantis Mokymosi 

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

mokymo organizavimo tvarkos aprašą patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 

2012-06-28 įsakymu Nr. V-1049.  

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 
 
 

30. Pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją pradinio ugdymo programą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 metų balandžio 15 d. Nr. V-413   

bei atnaujintą lietuvių kalbos bendrąją programą (2016 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V-46): 

30.1. mokiniams, pradedantiems pradinio ugdymo programą lietuvių mokomąja kalba, bet 

nepakankamai mokantiems lietuvių kalbą, sudarytos sąlygos jos mokytis diferencijuotai. 

Diferencijavimui skirta 1a,1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b  po 1 val. per savaitę; 

30.2. tenkinant mokinių poreikius lietuvių kalbai mokyti 2f, 4f klasių mokiniams, 

atsižvelgiant į praėjusiais mokslo metais skirtą pamokų skaičių, papildomai skiriama po 1 val. per 

savaitę. 

30.3. tenkinant mokinių poreikius dailės ir technologijų dalykui mokyti 4f klasės 

mokiniams, atsižvelgiant į praėjusiais  mokslo metais skirtą pamokų skaičių skiriama papildomai 1 

val. per savaitę. 

30.4. Gyvenimo įgūdžių ugdymo, Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, 

Kultūrinio sąmoningumo ugdymo programų pagrindai, Žmogaus saugos bendroji programa bei 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai bendroji programa, Etninės kultūros ugdymo, 

prevencinės programos (OLWEUS) bei informacinės technologijos (kaip ugdymo priemonė ir kaip 

ugdymo turinys) integruojamos į pradinio ugdymo Bendrosios programos dalykų turinį (mokytojų 

teminiuose planuose).  

31. Ugdymo sritys, dalykai: 

31.1. dorinis ugdymas: tėvai, (globėjai, rūpintojai) renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką – 

tikybą arba etiką Pagal tėvų (globėjų) parašyta prašymą dorinio ugdymo dalyką galima keisti 

kiekvienais mokslo metais. 

31.2. užsienio kalba (anglų kalba): 

31.2.1. anglų kalbos mokymas vykdomas antrais – ketvirtais pradinio ugdymo programos 

metais visose klasėse; 

31.2.2. anglų kalbos mokymo grupės sudarytos iš vienos klasės mokinių; 

31.3. pradinio ugdymo programa lenkų mokomąja kalba vykdoma:  

31.3.1. ugdymo dalykai mokomi lenkų kalba bei tėvų pageidavimu (2018-06-15 

Gimnazijos tarybos protokolas Nr.03) Bendrosios programos visos pasaulio pažinimo temos 

mokomos gimtąja lenkų kalba;  

31.4. fizinis ugdymas: 

31.4.1.  viena fizinio ugdymo pamoka 1f, 2f, 3f, 4f klasėje skirta šokiui; 

31.4.2. viena kūno kultūros pamoka 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b skirta mokinių 

sveikatinimui. 

31.4.3.  specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

31.4.4.  tėvų, (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes už 

gimnazijos ribų; 

31.4.5.  parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, kurie gali skatinti ligų 

paūmėjimą.  
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32. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai 

įgyvendinti lietuvių kalba (1-oje klasėje pamokos trukmė – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.): 

Dalykai 
Dalyko savaitinių pamokų skaičius mokiniui 

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 1–4 klasės 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 4 

Lietuvių kalba  8 7 7 7 29 

Užsienio kalba (anglų) - 2 2 2 6 

Matematika 4 5 4 5 18 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos  2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 8 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 12 

Privalomų pamokų skaičius mokiniui 22 24 23 24 93 

Mokinių UPT valandos* 1 1 1,5 1,5 5 

Neformaliojo švietimo valandos 2 2 2 2 8 

* valandos, skirtos mokinių ugdymo(si)  poreikiams tenkinti (UPT).  
 

33. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai 

įgyvendinti lenkų kalba (1-oje klasėje pamokos trukmė – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.):  

Dalykai 
Dalyko savaitinių pamokų skaičius mokiniui 

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 1–4 klasės 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 4 

Gimtoji kalba (lenkų) 7 7 7 7 28 

Lietuvių kalba  5 4 5 5 19 

Užsienio kalba (anglų)  - 2 2 2 6 

Matematika 4 5 4 5 18 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos 2 2 2 1 7 

Muzika 2 2 2 2 8 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 12 

Privalomų pamokų skaičius mokiniui 26 28 28 28 110 

Mokinių UPT valandos*   1*  2* 3* 

Neformaliojo švietimo valandos 2 2 2 2 8 

* valandos, skirtos mokinių ugdymo(si)  poreikiams tenkinti (UPT).  
 

34. Mokiniams, kurie negali tinkamai įvykdyti užduočių, skirtų atlikti namuose, 

sudaromos sąlygas jas atlikti gimnazijos  dienos centruose pagal atviro ugdymo aprašą (7 priedas). 

35. Mokykla užtikrina sistemingą švietimo pagalbą mokiniams, kuri apima žemų 

pasiekimų prevenciją bei žemų pasiekimų kompensacines priemones (konsultacijos). 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 
 

36. Pagrindinio ugdymo programą vykdome vadovaudamiesi Pagrindinio ugdymo 

Bendrosiomis programomis patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 

m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V- 417 bei atnaujinta lietuvių kalbos ir literatūros bendrąja 

programa (2016 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V-46): 

36.1.  5-8, IG-IIG klasės mokiniams skirtas didesnis nei minimalus pamokų skaičius, 

suderinus su mokinių tėvais (GT 2018-08-29 protokolas Nr. 5), t.y. vadovaujantis BUP 

rekomendacijomis 10 proc. privalomų  pamokų skaičiaus perskirstyta dalykams mokytis.  

37. Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą mokiniams skiriamas 

adaptacinis laikotarpis iki 2019 -11-01 (2 mėnesiai): 

37.1. pirmąjį mokymo(si) mėnesį, siekdami išsiaiškinti 5-tos klasės mokinių ugdymo(-si) 

pasiekimus, mokinių mokymosi pažangos lūkesčius, poreikius ir galimybes, mokytojai taiko 
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individualius mokinių pažinimo metodus. Mokinių pasiekimai kontroliniais darbais netikrinami ir 

neigiamais pažymiais nevertinami; 

38. Socialinė - pilietinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso dalis 

(po 10 valandų per metus) ir vykdoma pagal gimnazijos direktoriaus 2017-08-31 įsakymu Nr. V- 

264 patvirtintą Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašą (8 priedas). 

38.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. 

įsakymu Nr. ISAK-715 patvirtintu Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų 

mokiniams modelio aprašu, pagrindinio ugdymo programai įsisavinti sudarytos sąlygos turinio 

diferencijavimui ir mokiniams pasirinkti dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus; 

38.2. 6-8, gimnazijos I-II klasėse lietuvių mokomąja kalba, siekiant geriau pritaikyti ugdymo 

turinį skirtingų poreikių mokiniams, padėti jiems pasiekti geresnių mokymosi rezultatų bei 

atsižvelgiant į mokinių interesus ir gebėjimus, mokinių pageidavimus mokytis dalykų modulių, taip 

pat diferencijuojant lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo turinį, sudarytos panašių poreikių mokinių 

grupės. Laikinosios (papildomos) grupės sudarytos mokytis lietuvių kalbos ir literatūros 5a, 5b, 6b, 

7a, 7b, 8a, 8b, IIGa, IIGb klasėse; 

38.3. Diferencijuojant ugdymo turinį bei tenkinant mokinių poreikius mokant užsienio 

kalbos  (1-osios, anglų) 7-ose klasėse (lietuvių mokomąja kalba) sudarytos 3 grupės ir gimnazijos I 

klasėse – 3 mokinių grupės iš paralelių klasių; 

38.4. tenkinat mokinių poreikius, integruojant sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai 

bendrąją programą, diferencijuojant fizinio ugdymo turinį sudarytos laikinosios grupės 5a, 5b, 8a, 

8b, 7b, IIGabf klasėse.  

39. Ugdymo sritys, dalykai:  

39.1. dorinis ugdymas: 

39.1.1. dorinio ugdymo dalyką mokiniui iki 14 metų parinka tėvai (globėjai, rūpintojai), o 

nuo 14  metų mokinys pasirinka pats. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą etiką 

arba tikybą renkama koncentrui, dvejiems metams 5-6, 7-8, gimnazijos I-II klasėms; 

39.2.  kalbos: 

39.2.1. antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6-os klasės. Visiems mokiniams siūloma 

mokytis užsienio rusų, vokiečių kalbos. Gimnazijos tarybos nutarimu, ugdymo plane 6 klasės 

mokiniams besimokantiems lietuvių, lenkų  mokomosiomis  kalbomis skiriamos 2 valandos per 

savaitę; 

39.2.2. mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, pageidaujančiam tęsti pradėtos mokytis 

užsienio kalbos mokymąsi, sudaromos sąlygos kalbos mokytis savarankišku būdu (žr. 27 p.). 

39.2.3. keičiant užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tuo 

atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis nustatytas  ne žemesnis, nei 

numatyta tos kalbos bendrojoje programoje arba mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio 

mokyklos, o įveikti skirtumus galima vienus mokslo metus skiriant ne mažiau nei vieną papildomą 

užsienio kalbos pamoką per savaitę , t.y. individualią konsultacinę pamoką. 

39.3.  informacinės technologijos: 

39.3.1. informacinių technologijų pradedama mokyti 5-oje klasėje;  

39.3.2.  7 - 8 klasėse skirtos 37 dalyko valandos per dvejus metus. Kiekvienai klasei skirta 

dalykui mokyti po 0,5 valandos per mokslo metus. Mokymas intensyvinamas pusmečiais (I 

pusmetį- 7 klasės, II pusmetį-8 klasės), o ugdymas organizuojamas pagal informacinių technologijų 

mokytojo bei mokytojo dalykininko bendrus teminius planus, atsižvelgus į informacinių 

technologijų bendrosios programos nuostatas ir rekomendacijas. Kitus pusmečius mokytojai 

dalykininkai integruoja informacines technologijas į savo dalykų pamokas; 

39.3.3. gimnazijos II klasės mokiniai mokomi programavimo, kompiuterinės leidybos ir 

tinklalapių kūrimo pradmenų modulių, dėl racionalesnio ir tikslingesnio mokinių siūlomų dalyko 

veiklų bei modulių pasirinkimo ruošiantis mokytis vidurinio ugdymo programos;  

39.4.  socialinis ugdymas:  

39.4.1. pilietiškumo pagrindams mokyti numatyta 1 pamoka gimnazijos I klasėje ir 2 

pamokos gimnazijos II klasėje; 
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39.4.2. siekiant gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą istorijos ir geografijos 

mokymas (15 proc. ir daugiau pamokų) organizuojamas netradicinėse aplinkose, tai fiksuojant 

teminiame plane, išskiriant temas ir valandų skaičių; 

39.5.  technologinis ugdymas:  

39.5.1. 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. 

39.5.2.  mokinius, besimokančius gimnazijos I-II klasėse, pradedama mokyti technologijų 

dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso programą, po kurios mokiniai 

renkasi vieną iš penkių siūlomų technologinių programų; 

39.5.3.  integruoto kurso programos įgyvendinimas numatytas mokytojų, dirbančių I-II 

klasėse teminiuose planuose. 

39.6. Gamtamokslinis ugdymas: 

39.6.1. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje 

skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Valandos 

proporcingai susitarus MMG išdėstomos mokytojų teminiuose planuose, pažymint temas ir valandų 

skaičių, kurie  skirti eksperimentams ir praktiniams gebėjimams ugdyti. 

39.7.  Fizinis ugdymas: 

39.7.1. vykdant sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai bendrąją programas, 5-8 klasėse 

(lietuvių mokomąja kalba) ir 5-7 (lenkų mokomąją kalba) šokiui skirta 0,5-1 valanda per savaitę; 

39.7.2. 5a, 5b, 5f, 6a, 6b, 6f klasių mokiniams fiziniam ugdymui skirtos 3 valandos per 

savaitę, kitų klasių mokiniams sudarytos sąlygos lankyti jų pomėgius atitinkančius aktyvaus 

judėjimo būrelius (pramoginių šokių, futbolo, krepšinio, lengvosios atletikos, karate ir kt.) 

gimnazijoje ar kitose neformaliojo vaikų švietimo įstaigose; 

39.7.3. IIG klasių mokiniams, tenkinat poreikius ir diferencijuojant fizinį krūvį, sudarytos 

sąlygos mokytis fizinio ugdymo srautiniu principu, sudarant 4 grupes,  

39.7.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

atsižvelgiant į savijautą; 

39.7.5. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

gali skatinti ligų paūmėjimą; 

39.7.6.  mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, 

siūloma kita veikla (stalo žaidimai, šaškės, šachmatai, veikla kompiuterių klasėje, bibliotekoje, 

dalykinės konsultacijos, socialinės veiklos ir pan.). 

39.7.7. Žmogaus saugos bendroji programa integruojama į pagrindinio ugdymo Bendrosios 

programos dalykų turinį (gamtamoksliai, socialiniai mokslai, technologijos, informacinės 

technologijos, kūno kultūra pagal. mokytojų teminius planus, klasių vadovų planus, (Priedas 11). 

40. Pagrindinio ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę:  

Dalykai/ klasės 
Dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius 

5 5
I
 6 6

1
 7 7

1
 8 8

1
 1G 1G

1
 2G 2G

1
 

Dorinis ugdymas           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lietuvių kalba ir literatūra 5   5   5   5   
4+1

*   5   

Gimtoji kalba (lenkų)   5   5   5   5   4   4 

Lietuvių kalba ir literatūra
1
   5   5   5   5   4   5 

Užsienio kalba 1-oji 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Užsienio kalba 2-oji     2 2** 2 2** 2 2** 2 1** 2 1** 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3,5+ 

05* 

3+ 

1* 

Informacinės technologijos 1 1 1 1 
0,5 

*** 

0,5 

*** 

0,5 

*** 

0,5 

*** 1 1 1 1 

Gamta ir žmogus 2 2 2 2                 
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Dalykai/ klasės 
Dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius 

5 5
I
 6 6

1
 7 7

1
 8 8

1
 1G 1G

1
 2G 2G

1
 

Biologija         2 2 1 1 2 1 1 2 

Chemija             2 2 2 2 2 2 

Fizika         1 1 2 2 2 2 2 2 

Istorija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pilietiškumo pagrindai                      2 2  

Geografija     2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Ekonomika ir verslumas                 1 1 0 0 

Dailė 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technologijos 2 2 2 2 2 2 1 1 1,5 1,5 1 1 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Žmogaus  sauga*** 
0,5 

*** 

0,5 

*** 

0,5 

*** 

0,5 

*** 

0,5 

*** 

0,5 

*** 

0,5 

*** 

0,5 

*** 0 

0,5 

***  

0,5 

***  0 

Pasirenkamasis dalykas** 2** 1** 1 1** 2** 1** 2**   1**   1**   

Skirtas pamokų skaičius 
(GUP) 27 31 30 36 30 35 31 35 

33,

5 34,5 32 35 

Minimalus pamokų 

skaičius pagal BUP 26 30 29 33 29 32 30 33 31 33 31 33 

Pamokų skaičius pagal  

BUP (+10 proc.) 28 31 30,5 35 31 35 33 35 34 35 34 35 

Mokinių UPT valandos  3 3 3 3 3 3 3 3 7 5 7 5 

NVŠ  valandos 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 

Socialinė-pilietinė veikla 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 

Dalyko pasirinkimas  

Etika 1   1   1   1   1   1   

Tikyba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rusų kalba      2   2   2   2   2   

Vokiečių kalba     2   2   2   2   2   

Dalykų moduliai* 

Lietuvių kalba         1    

Matematika           0.5 1 

Pasirenkamasis dalykas** 

Rusų kalba    2  2  2  1**  1** 

Vokiečių kalba    2    2     

Teatras *** 1  0,5  1  1  1  1  

Šokis 1 1 1 1 1 1 1      
1 – klasės lenkų mokomąja kalba;   +- valandų skaičius per metus; * dalyko modulis ; ** pasirenkamasis dalykas;  **  klasėse lenkų 

mokomąja kalba II užsienio kalba (rusų/vokiečių) mokoma nepamokinio ugdymo metu, organizuojant nepamokinės veiklos grupes 

(1 pamoka); *** dalykas integruotas į kitų dalykų turinį (mokymosi krūvio mažinimas); 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 
 

41. Gimnazijos III – IV klasių mokiniams vidurinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis 

Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Ugdymo programų aprašu, Mokymosi formų ir 

mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Geros mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais ir 

atsižvelgiama į Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14 – 19 metų mokiniams 

modelio aprašą. 

42. Mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą, pasiūlyta 

pasirenkamasis dalykas geopolitika, kurio turinys siejamas su nacionalinio saugumo temomis, 

karjeros planavimas, kuris padeda mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo 
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galimybėmis, planuojant tolesnį savo mokymąsi ir (ar) darbinę veiklą, karjerą bei  brandos darbas 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. V-893 

,,Dėl brandos darbo programos patvirtinimo”). Rekomenduojama atlikti socialinę – pilietinę 

veiklą, dalyvauti savanorystės veiklose (8 priedas). 

43. Mokiniai individualų ugdymosi planą sudaro rinkdamiesi iš pasiūlytų dalykų programų 

kursų, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių:  

Eil.

Nr. 
Dalykai, moduliai Dalykų programų kursai 

1.  Dorinis ugdymas (tikyba, etika) Bendrasis kursas 

2.  Lietuvių kalba  ir literatūra  Išplėstinis kursas, bendrasis kursas 

3.  Lietuvių kalba ir literatūra * Išplėstinis kursas 

4.  Lenkų gimtoji kalba  Išplėstinis kursas, bendrasis kursas 

5.  Užsienio kalbos (anglų, vokiečių, rusų) B2, B1 kalbos mokymosi lygiai 

6.  Istorija Išplėstinis kursas, bendrasis kursas 

7.  Geografija Išplėstinis kursas, bendrasis kursas 

8.  Integruotas istorijos ir geografijos kursas Bendrasis kursas 

9.  Matematika Išplėstinis kursas, bendrasis kursas 

10.  Informacinės technologijos Išplėstinis kursas, bendrasis kursas 

11.  Biologija Išplėstinis kursas, bendrasis kursas 

12.  Fizika Išplėstinis kursas, bendrasis kursas 

13.  Chemija Išplėstinis kursas, bendrasis kursas 

14.  Integruotas gamtos mokslų kursas Bendrasis kursas 

15.  Dailė Išplėstinis kursas, bendrasis kursas 

16.  Muzika Išplėstinis kursas, bendrasis kursas 

17.  Šokis Bendrasis kursas 

18.  Teatras Bendrasis kursas 

19.  Turizmas ir mityba Bendrasis kursas 

20.  Tekstilė ir apranga Bendrasis kursas 

21.  Statyba ir medžio apdirbimas Bendrasis kursas 

22.  Drabužių dizaino ir siuvimo technologijos Bendrasis kursas 

23.  Fizinis ugdymas Bendrasis kursas 

24.  Sporto šaka (krepšinis) Bendrasis kursas 

25.  Sporto šaka (aerobika) Bendrasis kursas 

Pasirenkamieji dalykai 

1.  Karjeros planavimas - 

2.  Lotynų kalba - 

3.  Geopolitika - 

4.  Ekonomika ir verslumas - 

5.  Braižyba - 

6.  Dailieji amatai - 

7.  Ekologija - 

8.  Psichologija - 

9. Brandos darbas  

Dalykų moduliai 

1.  Lietuvių kalbos ir literatūros - 

2.  Anglų kalbos - 

3.  Rusų kalbos - 

4.  Matematikos - 

5.  Biologijos - 

6.  Chemijos - 

7.  Fizikos - 

8.  Istorijos - 
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Eil.

Nr. 
Dalykai, moduliai Dalykų programų kursai 

9.  Dailės - 

10.  Geografijos - 
*Lietuvių kalba ir literatūra mokiniams  lenkų mokomąja kalba 

44. Keisti individualus plano dalyką ar dalyko programos kursą mokinys gali (10 priedas), 

atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš naujai pasirinkto dalyko programos ar dalyko programos kurso 

skirtumo:  

44.1.  jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įvertinimas, prie kurio 

pažymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis), įrašomas stulpelyje prie pusmečio ar 

metinių pažymių;  

44.2.  mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina 

turimas išplėstinio kurso įvertinimas, laikyti įskaitos nereikia; 

44.3.  metinis ar pusmečio pažymys išvedamas pagal įskaitos įvertinimą. 

45. Atsižvelgus į mokinių poreikius ir gebėjimus matematikos, anglų kalbos ir istorijos 

dalykų programų išplėstiniam kursui mokyti(s), skiriama 1 pamoka daugiau negu numatyta 

vidurinio ugdymo programos įgyvendinimui per savaitę grupine mokymosi forma kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu. 

46.  Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimui grupine mokymosi forma kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu sudaromos laikinosios grupės. 

47. Laikinųjų grupių sudarymo principai: 

47.1. mokytis to paties dalyko programos kurso iš panašių mokymosi pasiekimais mokinių; 

47.2. mokytis pagal tą pačią programą iš gretimų klasių;  

47.3. iš vienos mokomosios kalbos  arba skirtingų mokomųjų kalbų klasių mokinių; 

47.4. iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyką (kai programos nediferencijuojamos kursais), 

pasirenkamąjį dalyką arba modulį; 

47.5. mokiniams, pasirinkusiems tą patį dalyko kursą; 

47.6. nesant galimybių sudaryti laikinosios grupės, mokiniai mokosi pavienio mokymosi 

forma. Į tokio mokinio mokymosi krūvį įskaitomas dalyko kursui skirtas pamokų skaičius. 

48. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimui 2019-2020 m. m. sudarytos šios 

laikinosios grupės: 

48.1.  gimnazijos III klasės laikinosios grupės: 

Laikinoji grupė 
Grupių  

skaičius 
 Skirtos 

valandos  
Laikinosios grupės sudarymo principas 

Tikyba 2 2 Mokinių pasirinkimas, mokomoji kalba 

Etika 1 1 Mokinių pasirinkimas 

Lietuvių kalba ir literatūra 1 5 Kursų programos, mokymosi pasiekimai 

Lietuvių kalba ir literatūra* 1 6 Kursų programos  

Lenkų kalba (gimtoji) 1 4 Kursų programos 

Užsienio kalba (anglų)  3 9 Kalbos mokėjimo lygis, pasirinkimas 

Užsienio kalba (rusų) 1 3 Kalbos mokėjimo lygis, pasirinkimas 

Istorija  1 4 Dalyko kursų programos,  

Matematika 3 13 Kursų programos, mokymosi pasiekimai 

Informacinės technologijos 3 5 Dalyko kursų programos, pasirinkimas 

Biologija 2 5 Dalyko kursų programos, pasirinkimas  

Chemija 1 3 Dalyko kursų programos, pasirinkimas 

Fizika  2 5 Dalyko kursų programos, pasirinkimas 

Geografija 2 5 Dalyko kursų programos, pasirinkimas 

Technologijos 1 2 Pasirinktas dalykas 

Dailė 1 2 Pasirinktas dalykas 

Šokis 1 2 Pasirinktas dalykas 

Teatras** 1 2 Pasirinktas dalykas 

Fizinis ugdymas 1 2 Pasirinktas dalykas 
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Laikinoji grupė 
Grupių  

skaičius 
 Skirtos 

valandos  
Laikinosios grupės sudarymo principas 

Aerobikos 1 2 Pasirinktas  dalykas 

Krepšinis 1 2 Pasirinktas dalykas 

Braižyba 1 1 Pasirinktas dalykas 

Geopolitika 1 1 Pasirinktas pasirenkamasis dalykas 

Lietuvių k. ir literatūros modulis 1 1 Pasirinktas dalyko modulis 

Anglų kalba (modulis) 3 6 Pasirinktas dalyko modulis 

Biologijos modulis 1 1 Pasirinktas dalyko modulis 

Asmenybės istorijoje (modulis) 1 1 Pasirinktas dalyko modulis 

Matematikos modulis 2 2 Pasirinktas dalyko modulis 

Fizikos modulis 1 1 Pasirinktas dalyko modulis 

Chemijos modulis 1 1 Pasirinktas dalyko modulis 

Iš viso: 43 99  
* klasės lenkų mokomąja kalba; ** teatro mokinių grupė prijungta prie IVG teatro mokinių grupės; 

48.2.  gimnazijos IV klasės laikinosios grupės: 

Laikinoji  grupė  
Grupių  

skaičius 
 Skirtos 

valandos  
Laikinosios grupės sudarymo principas 

Tikyba 2 2 Pasirinkimas, mokomoji kalba 

Etika 1 1 Mokinių pasirinkimas 

Lietuvių kalba ir literatūra 2 10 Kursų programos, mokymosi pasiekimai 

Lietuvių kalba ir literatūra* 1 7 Kurso programa, mokomoji kalba 

Lenkų kalba (gimtoji) 1 4 Kursų programos, mokomoji kalba 

Užsienio kalba (anglų) 3 9 
Kalbos mokėjimo lygis, mokymosi 

pasiekimai 

Užsienio kalba (rusų) 1 3 
Kalbos mokėjimo lygis, mokymosi 

pasiekimai 

Istorija  1 4 Dalyko kursų programos  

Matematika 3 13 Kursų programos,  mokymosi pasiekimai 

Informacinės technologijos 2 3 Dalyko kursų programos  

Biologija 2 5 Dalyko kursų programos  

Chemija 1 3 Dalyko kursų programos 

Fizika  1 4 Dalyko kursų programos 

Geografija 2 5 Dalyko kursų programos 

Technologijos 1 2 Pasirinktas dalykas 

Dailė 1 2 Dalyko kursų programos 

Šokis 1 2 Pasirinktas dalykas 

Muzika 1 2 Pasirinktas dalykas 

Teatras 1 2 Pasirinktas dalykas 

Fizinis ugdymas 2 4 Pasirinktas  dalykas 

Krepšinis 1 2 Pasirinktas  dalykas 

Aerobika 1 2 Pasirinktas dalykas 

Geopolitika 2 2 Pasirinktas pasirenkamasis dalykas 

Chemijos modulis 1 1 Pasirinktas dalyko modulis 

Biologijos modulis 1 1 Pasirinktas dalyko modulis 

Fizikos modulis 1 2 Pasirinktas dalyko modulis 

Asmenybės istorijoje (modulis) 1 1 Pasirinktas dalyko modulis 

Matematikos  modulis 2 2 Pasirinktas dalyko modulis 

Lietuvių k. ir literatūros modulis 2 2 Pasirinktas dalyko modulis 

Anglų kalba ( modulis) 3 6 Pasirinktas dalyko modulis 

Iš viso: 45 108  
*Lietuvių kalba ir literatūra mokiniams  lenkų mokomąja kalba; 
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49. Ugdymo sritys, dalykai: 

49.1. dorinis ugdymas: 

49.1.1. mokiniai rinkosi tikybą, etiką;  

49.2.  Užsienio kalbos: 

49.2.1. nustačius gimnazijos III klasės mokinių A1, A2, B1, B2 užsienio kalbų (anglų ir 

rusų) mokėjimo lygius: 

49.2.1.1. B1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą pasiūlyta rinktis B2 lygio kursą; 

49.2.1.2. užsienio kalbos (anglų) modulio programos papildo B2 lygio programą; 

49.2.1.3. šių mokinių užsienio kalbų ugdymas organizuojamas laikinosiose grupėse, kuriose 

visi arba dauguma mokinių siekia to paties lygio; 

49.3. meninis ugdymas: 

49.3.1. mokiniai pasirinko keturias meninio ugdymo programas (muziką, dailę, šokį, teatrą); 

49.3.2. dėl mokinių poreikių tenkinimo, gimnazijos III –IV klasės mokiniams šokis, muzika, 

dailė, teatras integruojama į pasirinktas neformaliojo vaikų švietimo programas, taikant 

atsiskaitymų vertinimo formas; 

49.4. technologijos: 

49.4.1. mokiniai pasirinko turizmo ir mitybos technologijų programą; 

49.5. fizinis ugdymas:  

49.5.1. mokiniai pasirinko fizinį ugdymą, sporto šakas – krepšinį, aerobiką; 

49.5.2. specialiosiose medicininės fizinio pajėgumo grupėse fizinis ugdymas 

organizuojamas taip, kaip numato GUP 39.6.4. – 49.6.5. punktai. 

50. Bendrajam ar išplėstiniam dalyko programos kursams skiriamos pamokos (vienam 

mokiniui per savaitę) 2019-2020 mokslo metams gimnazijos III klasėje: 

 

Dalykai 

Privalomas bendrojo 

lavinimo branduolys 

(bendrasis kursas) 

Individualaus ugdymo plano dalykai ir jiems 

skiriamos pamokos per savaitę 

Lietuvių 

mokomoji  

kalba 

Lenkų 

mokomoji   

kalba 

Lietuvių mokomoji 

kalba 
Lenkų  mokomoji kalba 

B A B A 

Dorinis ugdymas: 1 1     

Tikyba   1  1  

Etika   1    

Kalbos:       

Lietuvių kalba ir literatūra 4   5   

Lietuvių kalba ir literatūra*  5    6 

Lenkų kalba (gimtoji)  4   4  

Užsienio kalbos: 3** 3**     

Anglų    3**B2  3**B2 

Rusų    3**B2  3**B2 

Socialinis ugdymas: 2 2     

Istorija    4  4 

Geografija   2 3 2 3 

Matematika 3 3 3 5 3 5 

Informacinės technologijos   1 2 1 2 

 

Gamtamokslinis ugdymas: 

2*** 2***     

Biologija   2 3  3 

Fizika   2 3 2 3 

Chemija   2 3 2 3 

Menai ir technologijos: 2*** 2***     

Dailė    2  2  

Šokis   2    

Teatras    2    
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*  lenkų mokomąja kalba;  ** dalyko modulio valandos priklauso nuo mokymosi lygmens bei mokinio pasirinkimo;  

*** mokinio pasirinkimas; **** integruojama į ugdymo turinį. 

 

51. Bendrajam ar išplėstiniam dalyko programos kursams skiriamos pamokos (vienam 

mokiniui per savaitę) 2019-2020 mokslo metams gimnazijos IV klasėje: 

 

Dalykai 

Privalomas bendrojo 

lavinimo branduolys 

(bendrasis kursas) 

Individualaus ugdymo plano dalykai ir jiems 

skiriamos pamokos per savaitę 

Lietuvių 

mokomoji  

kalba 

Lenkų 

mokomoji   

kalba 

Lietuvių mokomoji 

kalba 
Lenkų  mokomoji 

kalba 
B A B A 

Technologijos: 2*** 2***     

Turizmas ir mityba   2    

Fizinis ugdymas: 2*** 2***     

Fizinis ugdymas   2  2  

Aerobika   2  2  

Krepšinis    2  2  

Žmogaus sauga**** 0,5 0,5     

Pasirenkamieji dalykai:       

Braižyba   1  1  

Geopolitika   1    

Dalykų moduliai       

Lietuvių kalbos ir literatūros   1    

Anglų kalbos   2  2  

 Chemija   1    

Fizika   1    

Biologijos   1    

Matematikos   1  1  

Istorijos ,,Asmenybės 

istorijoje” 

  1  1  

Minimalus mokiniui 

privalomų pamokų skaičius 

per savaitę 

28 pamokos lietuvių mokomąją kalba, 31,5 pamokos lenkų 

mokomąja kalba; 

Privalomų, privalomai ar 

laisvai pasirenkamų dalykų 

skaičius mokinio 

individualiame plane  

 

Ne mažiau nei 8 pamokos 

Neformalus vaikų švietimas  9 val. per savaitę 

Dalykai 

Privalomas bendrojo 

lavinimo branduolys 

(bendrasis kursas) 

Individualaus ugdymo plano dalykai ir jiems 

skiriamos pamokos per savaitę 

Lietuvių 

mokomoji  

kalba 

Lenkų 

mokomoji   

kalba 

Lietuvių mokomoji 

kalba 

Lenkų  mokomoji 

kalba 

B A B A 

Dorinis ugdymas: 1 1     

Tikyba   1  1  

Etika   1    

Kalbos:       

Lietuvių kalba ir literatūra 4  4 5   

Lietuvių kalba ir literatūra*  6    7 

Lenkų kalba (gimtoji)  4   4  

Užsienio kalbos: 3** 3**     

Anglų    3**B2  3**B2 

Rusų    3**B2  3**B2 
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Dalykų moduliai       

Lietuvių kalba ir literatūra   1    

Anglų kalba   2  2  

Fizikos   1    

Biologijos   1    

Chemijos    1    

Matematikos   1  1  

Istorijos ,,Asmenybės istorijoje”   1    
Minimalus mokiniui privalomų 

pamokų skaičius per savaitę 

28 pamokos lietuvių mokomąją kalba, 31,5 pamokos lenkų 

mokomąja kalba; 
Privalomų, privalomai ar laisvai 

pasirenkamų dalykų skaičius 

mokinio individualiame plane  

 

Ne mažiau nei 8 pamokos 

Neformalus švietimas  9 val. per savaitę 
 

 
 

 

* lenkų mokomąja kalba; ** dalyko modulio valandos priklauso nuo mokymosi lygmens bei mokinio pasirinkimo;  *** 

mokinio pasirinkimas;  **** integruojama į ugdymo turinį. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

52. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas organizuojamas ir vykdomas pagal mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašą (ŠMM ministro 

įsakymas 2011 m. rugsėjo 30 d., Nr. V-1795).  

Dalykai 

Privalomas bendrojo 

lavinimo branduolys 

(bendrasis kursas) 

Individualaus ugdymo plano dalykai ir jiems 

skiriamos pamokos per savaitę 

Lietuvių 

mokomoji  

kalba 

Lenkų 

mokomoji   

kalba 

Lietuvių mokomoji 

kalba 
Lenkų  mokomoji 

kalba 
B A B A 

Socialinis ugdymas: 2 2     

Istorija    4  4 

Geografija   2 3 2  

Matematika 3 3 3 5 3 5 

Informacinės technologijos   1 2 1 2 

Gamtamokslinis ugdymas: 2*** 2***     

Biologija   2 3 2  

Fizika   2 4  4 

Chemija   2 3 2 3 

Menai ir technologijos: 2*** 2***     

Dailė    2  2  

Šokis   2    

Teatras    2    

Muzika     2  

Technologijos: 2*** 2***     

Turizmas ir mityba   2    

Fizinis ugdymas: 2*** 2***     

Fizinis ugdymas   2  2  

Krepšinis    2    

Aerobika   2  2  

Žmogaus sauga**** 0,5 0,5     

Pasirenkamieji dalykai:       

Geopolitika   1    
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53. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu (ŠMM ministro įsakymas 2011 m. liepos 8 d., Nr. V-

1228); 

54. Specialioji pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

tvarkos aprašu, patvirtintu (ŠMM ministro įsakymas 2011 m. liepos 8 d. Nr. V-1229): 

54.1.  mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių mokomi pagal pritaikytas pradinio, 

pagrindinio bei vidurinio ugdymo bei  individualizuotas  pagrindinio ugdymo  programas; 

54.2.  dalykų Bendrąsias programas pritaiko ar individualizuoja dalyko mokytojas, 

atsižvelgdamas į mokinių gebėjimus ir galias, konsultuojamas specialiojo pedagogo ar logopedo, 

Vaiko gerovės komisijos narių, įvertina pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų 

rekomendacijas. 

53.4.  Vertindami specialiųjų poreikių mokinių pažangą ir pasiekimus mokytojai vadovaujasi 

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašu, patvirtintu 

direktoriaus 2017-08-31 įsakymu Nr. V- 264. (2 priedas). 

53.5. fiksuodami specialiųjų poreikių mokinių asmeninę pažangą mokytojai vadovaujasi 

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu direktoriaus 2017-08-31 įsakymu Nr. V- 264. (3 priedas); 

55. Specialioji pedagoginė pagalba, specialiosios pratybos mokiniams teikiamos per 

pamokas ir ne pamokų metu (atskiras tvarkaraštis), išskyrus logopedines pratybas, kurios 

atliekamos ne pamokų metu, o mokiniams patogiu laiku. 

56. Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 

individualus ugdymo planas sudaromas, atsižvelgiant į mokinių nežymų intelekto sutrikimą, 

mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą, klasės paskirtį. 

_________________________________________ 

 

 
 

SUDERINTA 

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos taryboje  

2019-08-29, protokolas Nr. 5. 


