
I DALIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų ugdymo 

planas reglamentuoja gimnazijos pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programų, taip 

pat šių programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir su šiomis 

programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. 

Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848) (toliau 

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

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

Nr. V-269 (Žin., 2011, Nr. 26-1283) (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos), 

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 (Žin., 2012, 

Nr. 76-3957), ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas. 

2. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas atrenkant ir pritaikant 

ugdymo turinį pagal gimnazijos tikslus, Lietuvos visuomenės vertybes, konkrečius ugdymo 

gimnazijoje poreikius. 

3. Ugdymo plano struktūra, forma ir turinys yra aptarti gimnazijos bendruomenėje, 

kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą 

gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų daugiakalbėje aplinkoje, pasinaudotų lietuvių 

kalbos integravimo galimybėmis. 

4. Gimnazijos ugdymo turinys pagrįstas gimnazijos bendruomenių bendradarbiavimu 

ir vertybinėmis nuostatomis. 

5. Gimnazijos 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų ugdymo planu siekiama 

įvardinti bendruosius ugdymo programų įgyvendinimo gimnazijoje principus ir reikalavimus, 

organizuoti ugdymo procesą, kad kiekvienas besimokantysis pagal savo gebėjimus ir išgales 

pasiektų kuo aukštesnių mokymosi rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinas bendrąsias 

ir dalykines kompetencijas. 

6. Gimnazijos ugdymo plano uždaviniai: 

6.1. nustato pamokų skaičių, skirtą dalykų Bendrosioms programoms įgyvendinti; 

6.2. numato gaires ugdymo procesui gimnazijoje organizuoti ir ugdymui pritaikyti 

edukacinę erdvę pagal mokinių mokymosi poreikius; 
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6.3. pateikia reikalavimus gimnazijos ugdymo turiniui ir mokymosi aplinkai kurti 

vykdant Pagrindinio ugdymo II dalies ir Vidurinio ugdymo programas. Formuojant gimnazijos 

ugdymo turinį ir rengiant gimnazijos ugdymo planą remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų analizės, standartizuotų 

testų, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimo rezultatais, mokyklos veiklos 

įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis. 

 

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

 7. Gimnazijos ugdymo planą rengė gimnazijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 3 d. 

įsakymu Nr. 1.24.V-58 sudaryta darbo grupė, kuri bendradarbiavo su gimnazijos Vaiko gerovės 

komisijos atstovais bei mokinių tėvais. Šiam darbui vadovavo gimnazijos direktorė Vanda 

Beinorienė. 

 8. Gimnazijos mokytojų taryba 2015 m. birželio 5 d. aptarė darbo grupės paruoštą 

gimnazijos  ugdymo planą, vėliau, t. y. 2015 m. birželio 28 d., gimnazijos ugdymo planas buvo 

suderintas su gimnazijos taryba ir 2015 m. rugpjūčio 15 d. pateiktas suderinimui Visagino švietimo, 

kultūros ir sporto skyriui. 

 9. Gimnazijos ugdymo plane įteisinti gimnazijos susitarimai dėl: 

 9.1. ugdymo proceso organizavimo laikotarpių (pusmečiai 1-4g klasėse). 

 9.2. skirtos ugdymo dalykui konkrečioje klasėje reikalingos ugdymo valandos, 

sudarytos galimybės veiksmingiau formuoti ugdymo turinį siekiant geresnių mokinių ugdymosi 

pasiekimų, teikiant švietimo pagalbą konkrečios klasės mokiniams iš valandų, skirtų mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti (žiūr. Bendrosios programos ugdymo dalykams skiriamų valandų 

per savaitę pagrindinio, vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti lenteles: 123 ir 137 punktai). 

Gimnazijos 1-2 klasių mokiniams skirta 40 savaitinių valandų jų poreikiams tenkinti. 

9.3. ugdymo turinio formavimo – dalykinio ugdymo; ugdymo organizavimo formų – 

pamoka, projektinė, kūrybinė veikla, edukacinių erdvių panaudojimo; 

 9.4. klasių dalijimo į grupes: 

 9.4.1. dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) 1-2g pagrindinio ugdymo klasės, 

neatsižvelgiant į mokinių skaičių, jei mokoma abiejų dalykų. Jei dorinio ugdymo dalykų pasirinko 

mažiau nei 12 mokinių, sudaromos mobiliosios grupės iš paralelių ar gretimų klasių mokinių. 3-4g 

klasėse grupėje ne daugiau nei 30 mokinių; 

 9.4.2. lietuvių kalbai (valstybinei) mokyti, jeigu klasėje mokosi ne mažiau kaip 20 

mokinių; 3-4g klasių mobilioje grupėje ne daugiau kaip 21 mokinys; 
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9.4.3. užsienio kalboms 1-2g klasėse (anglų, vokiečių) mokyti. Dviejų paralelių ar 

gretimų klasių tos pačios kalbos besimokančių mokinių grupės, kurioje yra 1-5 mokiniai, jungiamos 

į vieną. Vienai kalbai mokyti, jei klasėje ne mažiau, nei 20 mokinių; 3-4 gimnazijos mobilioje 

grupėje ne daugiau kaip 21 mokinys. 

9.4.4. kūno kultūros 1-2g klasėse, neatsižvelgiant į mokinių skaičių klasėje, 

sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės iš paralelių ar gretimų klasių; 

9.4.5. informacinių technologijų, jei klasėje ar mobilioje grupėje yra ne mažiau 15 

mokinių; 

9.4.6. technologijų 1-2g klases (mokant pagal skirtingas programas, jei klasėje ne 

mažiau kaip 21 mokinys). Dviejų paralelių ar gretimų klasių pagal tą pačią programą besimokančių 

mokinių grupės, kuriose yra 1-12 mokiniai, jungiamos į vieną; 

9.5. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: didžiausias ugdymo valandų 

skaičius per savaitę 1-2g klasėse – 33 val.; 3-4g klasėse – 35 val.; užtikrinama, kad mokiniams per 

dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip 1 kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius dalyko 

mokytojas informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę. Neorganizuojami kontroliniai darbai po atostogų 

ir po šventinių dienų (priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojai ugdymui). 

Su patikrinamųjų darbų organizavimo būdais / kontrolinių, diagnostinių ir kt.) 

supažindina mokinius dalykų mokytojai per 2 pirmąsias rugsėjo mėnesio savaites. 

 Namų darbų skyrimo tvarką savo kuruojamose klasėse nustato direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui; 

 9.6. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra gimnazijos ugdymo turinio dalis ir 

turi derėti su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių 

pažangą ir pasiekimus ugdymo procese dalykų mokytojai vadovaujasi Bendromis programomis, 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos ir mokslo 

ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150) ir gimnazijos 

mokinių vertinimo ir informavimo apie pasiekimus tvarka (žiūr. 40 p.); 

 9.7. vadovėlius ir mokymo(si) priemones dalykų mokytojai pasirenka pagal švietimo 

ir mokslo ministro patvirtintus vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašus. Kadangi ugdymas 

gimnazijoje vykdomas dvikalbiu metodu, mokytojai ir mokiniai gali naudotis vadovėliais ir 

mokymo priemonėmis, parašytomis rusų ir lietuvių kalbomis; 

 9.8. į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį dalykų mokytojai 

integruoja mokėjimo mokytis, komunikavimo, darnaus vystymosi, kultūrinio sąmoningumo, 

gyvenimo įgūdžių ugdymo programų pagrindus. Atskirai šių programų gimnazija nevykdo. 


