
I. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 

 1. Ugdymo organizavimas 2015–2016 mokslo metais: 

 

2015–2016 mokslo metai 

Klasės 
1g 2g 3g 

4g 

 

Ugdymo proceso 

pradžia 

09-01 

 

09-01 

 

09-01 

 

09-01 

 

Pusmečių trukmė 

I pusmetis rugsėjo 1 d. – sausio 22 d.; 

II pusmetis sausio 25 d. – birželio 3 d. 

 

I pusmetis rugsėjo 1 

d. – sausio 22 d.; 

II pusmetis sausio 

25 d.– gegužės 26 

d. 

 

Rudens atostogos 10-26–10-30 

 

Žiemos (Šv. Kalėdų) 

atostogos 
12-28–01-08 

Žiemos atostogos 02-15 

Pavasario (Šv. 

Velykų) atostogos 
03-21–03-25* 

Ugdymo proceso 

pabaiga 
06-03 06-03 

06-03 

 

05-26 

 

Ugdymo proceso 

trukmė savaitėmis 34 34 
34 

 

 

33 

 

Vasaros atostogos 

06-06–08-31 06-06–08-31** 06-06–08- 31 

 

06-01–08- 31*** 

 

 

Pastabos:  

*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į    

03-29 dieną;  

** gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;  

***gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos 

egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku. 
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2. Ugdymo organizavimas 2016–2017 metais: 

 

2016–2017 mokslo metai 

Klasės 
1g 2g 3g 

4g 

 

Ugdymo proceso 

pradžia 

09-01 

 

09-01 

 

09-01 

 

09-01 

 

Pusmečių trukmė 

I pusmetis rugsėjo 1 d. – sausio 27 d.; 

II pusmetis sausio 30 d. – birželio 2 d. 

 

I pusmetis rugsėjo 1 

d. – sausio 27 d.; 

II pusmetis sausio 

30 d.– gegužės 25 

d. 

 

Rudens atostogos 10-31–11-04 

Žiemos (Šv. Kalėdų) 

atostogos 
12-27–01-06 

Žiemos atostogos 02-17 

Pavasario (Šv. 

Velykų) atostogos 
04-10–04-14* 

Ugdymo proceso 

pabaiga 06-02 06-02 

 

06-02 

 

 

05-25 

 

Ugdymo proceso 

trukmė savaitėmis 34 34 
34 

 

 

33 

 

Vasaros atostogos 

06-05–08-31 06-05–08-31** 06-05–08-31 

 

05-26–08-31*** 

 

 

Pastabos:  

*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į    

04-18 dieną; 

** gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;  

***gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos 

egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku. 
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 3. Ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programą 

1-4g klasėse skirstomas pusmečiais: 

 Pusmečių trukmė 2015–2016 m. m.: 

 1-asis–2015-09-01–2016-01-22; 

 2-asis–2016-01-25–2016-05-26 (4g klasėms); 

 2-asis – 2016-01-25–2014-06-03 (1, 2, 3g klasėms). 

 Pusmečių trukmė 2016–2017 m. m.: 

 1-asis–2016-09-01–2017-01-27; 

 2-asis–2017-01-30–2017-05-25 (4g klasėms); 

 2-asis–2017-01-30–2017-06-02 (1, 2, 3g klasėms). 

 4. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo 

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

įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių. 

 5. Gimnazijos direktorius, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar 

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

Ekstremalioji situacija – tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, 

techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, 

gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl 

ekstremaliosios situacijos paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima Visagino 

savivaldybės administracijos direktorius, o jeigu ekstremalioji situacija išplinta į daugiau negu tris 

savivaldybes, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

Gimnazijos direktorius  apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja 

Visagino savivaldybės administracijos direktorių ir Visagino savivaldybės Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrių. 

 6. Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, 1-4g klasių mokiniai į gimnaziją 

gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

 

II. GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. 

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS 

 

 7. Gimnazijos pagrindinio ugdymo II dalies programai  įgyvendinti rengiamas 

ugdymo planas. Jis grindžiamas demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo 

principais, įtraukiant mokytojus, mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus). Šis ugdymo planas 

užtikrina formaliojo ugdymo paskirtį, sistemiškai plečia tam tikros srities žinias, stiprina mokinių 

gebėjimus ir įgūdžius, suteikia mokiniams papildomų dalykinių kompetencijų, skatina mokinių 

dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotiškumą, daugiakultūriškumą, puoselėja kultūrinę ir 

socialinę brandą, padeda tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius, sudaro sąlygas teikti 

mokiniams švietimo pagalbą, organizuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, 

ugdymą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, užtikrina higienos normas, teisės aktų 

reikalavimus atitinkančią, saugią mokymosi ir darbo aplinką. 

 8. Gimnazijos pagrindinio ugdymo planas, kaip ir kitos gimnazijos ugdymo plano 

dalys, sprendžia pagrindinį gimnazijos tikslą – išugdyti kiekvienam jaunuoliui vertybines 

orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių,  savarankišku, atsakingu, patriotiškai 

nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus, 

padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant gimtosios, valstybinės ir 

užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir 

gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą. 

 9. Ugdymo procesas organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė – 45 min. 

Gimnazija dalykų programose numatytiems mokinio pasiekimams pasiekti skyrė minimalų pamokų 

skaičių. Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pasiekimams gerinti, 

planuojamos ilgalaikėms ir trumpalaikėms konsultacijoms, skirtoms mokinių mokymosi 

pasiekimams gerinti, ugdymui diferencijuoti, mokymosi pagalbai teikti (75 punktas). 
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 10. Norint padėti mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas sudarant 

mokinio individualų ugdymo planą, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo 

išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę, dėl sąmoningo 

mokymosi gebėjimo įgyvendinti iškeltus tikslus. 

 Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, sudaromas individualus 

ugdymo planas, kuris suteikia galimybes stebėti mokinio pažangą. Sudarant individualų ugdymo 

planą, atsižvelgiama į gimnazijoje turimą informaciją apie mokinį ir jo mokymosi pasiekimus. 

Mokinio individualiame ugdymo plane numatyti mokymosi uždaviniai, apibrėžti sėkmės kriterijai, 

numatytas mokinio indėlis į mokymąsi, reikiama mokymosi pagalba. Gimnazijoje yra susitarta dėl 

individualaus mokinio ugdymo plano formos (3 lentelė, pridedama). Mokinių individualūs ugdymo 

planai gimnazijoje nuolat peržiūrimi ir, jeigu reikia, koreguojami. Dalyko mokytojai ir mokinys, 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui susitaria dėl individualaus plano reikalingumo ir turinio 

bendradarbiaujant su mokinio tėvais, specialiuoju pedagogu. 

 Dėl individualių planų sudarymo ir jų vykdymo atsako direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. 

 Individualus mokinio ugdymo planas turi padėti siekti aukštesnių tikslų ir apibrėžti 

sėkmės kriterijus. 

11. Socialinė-pilietinė veikla pagrindinio ugdymo programoje yra privaloma. Per 

mokslo metus jai skiriama ne mažiau kaip 5 valandos. Klasių auklėtojai iki kiekvienų metų rugsėjo 

10 dienos planuoja šią veiklą pagal gimnazijos sudarytą 1-4 gimnazinių klasių mokinių socialinės 

veiklos tvarką (2 lentelė, pridedama). 

 12. Gimnazijos vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė (toliau – pažintinė ir 

kultūrinė veikla), sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė ir kt. veikla sudaro formuojamo 

mokyklos ugdymo turinio dalį. Ši veikla siejama su mokyklos ugdymo tikslais, mokinių mokymosi 

poreikiais ir organizuojama gimnazijoje ir už jos ribų. 

Pažintinei ir kultūrinei veiklai per mokslo metus skiriama nuo 30 iki 60 pamokų (iki 

10 mokymosi dienų). Ši veikla organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus, įvairiose 

mokymosi aplinkose, muziejuose gimnazijos ugdymo plane nustatytu laiku. Gimnazijoje, 

formuojant ir įgyvendinant Pagrindinio ugdymo turinį, leidžiama iki 10 procentų dalykui skirtų 

pamokų organizuoti ne pamokų forma, o projektine ar kitokia mokiniams patrauklia veikla ir ne 

gimnazijos aplinkoje. Ši veikla derinama su Visagino savivaldybės administracijos direktoriumi ir 

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. (BUP 24 punktas). 

Dalyko mokytojas ilgalaikiame plane numato šias aplinkas ir informuoja iš anksto gimnazijos 

vadovybę, kokiomis konkrečiomis dienomis per mokslo metus bus pasirinktos kitos mokinių 

ugdymo formos, ne pamokų forma. Leidžiama įgyvendinti dalį ugdymo turinio per pažintinę ir 

kultūrinę veiklą. Gimnazijoje 1-2g klasėms numatytos 6 veiklos, 4 veiklas planuoja klasių 

auklėtojai ir dalykų mokytojai ir iš anksto apie tai informuoja gimnazijos vadovybę (1 lentelė, 

pridedama). 

 13. Mokiniui, besimokančiam nuotoliniu būdu (pavienio mokymosi forma), 

individualioms konsultacijoms skiriama iki 15 procentų nustatyto savaitinių pamokų skaičiaus. 

 14. Mokiniai, kurie išvyksta gyventi ir (ar) mokytis į užsienį, gali mokytis lietuvių 

kalbos, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos dalykų nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Norintieji mokytis kreipiasi į mokyklą, vykdančią nuotolinį mokymą. 

 

III. SVEIKATA IR GEROVĖ MOKYKLOJE 

 

 15. Mokinio sveikatą ir gerovę gimnazija užtikrina kurdama tinkamą mokymosi 

aplinką – tai aplinka mokykloje ir už jos ribų, kurioje įgyvendinimas gimnazijos ugdymo turinys. 

Gimnazija užtikrina, kad ši aplinka būtų fiziškai, psichologiškai ir socialiai saugi ir sveika 

besimokančiajam. 

 16. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:  
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 16.1. vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 21:2011. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ (toliau – Higienos norma); 

  16.2. sudaro sąlygas mokiniui mokytis pagarba vienas kitam tarp mokinių, mokinių ir 

mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir 

saugioje aplinkoje, klasių auklėtojai laiku pastebi ir nedelsdami sustabdo patyčių ir smurto 

apraiškas, užtikrina higienos reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį; 

 16.3. sudaro sąlygas mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, 

tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose neformalaus švietimo veiklose ir fizinėse bei 

virtualiose aplinkose, skatina mokytojus ir sudaro sąlygas gimnazijos ugdymo turinį įgyvendinti ne 

tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, parodose ir kt., koreguodama ugdymo procesą, 

pamokų tvarkaraštį. 

 16.4. sudaro sąlygas panaudoti spartesnį internetą, intranetą, interaktyviąsias lentas, 

kompiuterius, modernią kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką, kūrybines erdves (14 ir 15 kabinetai: 

technologijų ir dailės kūrybinės erdvės). Mokymo aplinka yra gimnazijos kultūros dalis ir 

orientuota į bendrųjų ugdymo tikslų įgyvendinimą, mokymosi poreikių įvairovės tenkinimą, 

individualių mokymosi tikslų nustatymą, įsivertinimą ir refleksiją, mokinio sveikatos ir gerovės 

užtikrinimą. 

 17. Į gimnazijos ugdymo turinį (biologijos, chemijos, fizikos pamokas) integruojama 

Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 „Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos 

patvirtinimo“. 

 18. Gimnazija planuoja ir organizuoja kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo renginius kartu su Rokiškio savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir 

gimnazijos sveikatos priežiūros specialiste. 

 

IV. UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 
 

 19. Ugdymo diferencijavimas – tai ugdymo tikslų, užduočių, mokymo(si) turinio, 

metodų, mokymo(si) priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymas mokinių skirtybėms. 

Mokiniai skiriasi savo patirtimi, motyvacija, interesais, siekiais, gebėjimais, mokymosi stiliumi, 

pasiekimų lygiu ir kt., tai lemia skirtingus mokymosi poreikius. Diferencijuotu ugdymu 

atsižvelgiama į šiuos poreikius, nes mokiniui pritaikomi mokymosi uždaviniai ir užduotys, ugdymo 

turinys, metodai, mokymo(si) priemonės, tempas, mokymosi aplinka ir skiriamas laikas. 

Diferencijuoto ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis. Juo 

taip pat kompensuojami brendimo, mokymosi tempo netolygumai, atsirandantys vertikalaus 

skirstymo klasėmis pagal mokinių amžių sistemoje. 

 20. Diferencijavimas gimnazijoje taikomas: 

 20.1. mokiniui individualiai; 

 20.2. mokinių grupei 1-2g klasėse: 

 20.2.1. pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias 

mokymosi strategijas; 

 20.2.2. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, brandos 

darbai, darbo grupės), sudarant mišrias arba panašių polinkių, interesų mokinių grupes. 

 21. Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei, yra laikinas ir neturi įtakos mokinio 

savivertei. Dėl pergrupavimo tikslų ir principų tariamasi su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

 22. 1-oje ir 2-oje gimnazijos klasėse įgyvendinamas srautinis 3 dalykų: lietuvių kalbos 

(valstybinės), matematikos ir užsienio kalbos mokymas. 

 23. Gimnazijos vadovybė, metodinės grupės ir metodinė taryba analizuoja, kaip 

ugdymo procese įgyvendinimas diferencijavimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrose 
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programose numatytų pasiekimų, ir priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. 

Priimant sprendimus atsižvelgiama į mokinių mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, 

individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus. 

 

V. MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI  

PAGALBOS TEIKIMAS 

 

 24. Gimnazijos ugdymo planas reglamentuoja mokymosi pagalbos organizavimą 

gimnazijoje. Gimnazijos specialioji pedagogė yra atsakinga už mokymosi pagalbos organizavimą 

gimnazijoje, jos veiklą prižiūri direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

 25. Gimnazijoje sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus 

ir pasiekti kuo aukštesnių pasiekimų. 

 26. Mokinių pasiekimai gimnazijos vadovybės, metodinių grupių ir metodinės tarybos 

yra stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius 

sunkumus informuojami švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu 

tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo, dėl individualaus ugdymo plano sudarymo (3 lentelė 

pridedama). 

 27. Mokymosi pagalbos organizavimas aprėpia priimamus sprendimus ir panaudotų 

priemonių poveikio analizę. Mokymosi pagalba turi būti suteikiama laiku ir atitikti mokinio 

mokymosi galias. 

 28. Mokymosi pagalba mokiniui teikiama, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių 

dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro 

pažangos; kai kontrolinis darbas įvertinamas nepatenkinamai; kai mokinys dėl ligos ar kitų 

priežasčių praleido dalį pamokų ir pan. Mokymosi pagalbą suteikia jį mokantis mokytojas, 

pirmiausia pamokoje kaip grįžtamąjį ryšį, pagal jį koreguojamas mokinio mokymasis, pritaikomos 

tinkamos mokymo(si) užduotys, metodikos ir kt. (apie trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijas (žiūr. 

10 punktą). 

 29. Mokymosi pagalba (jos dažnumas ir intensyvumas) gali būti skiriama pagal 

poreikį individualiai arba sudarant mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, grupėms. 

Šios grupės sudarytos iš paralelių klasių mokinių. Konsultacijos gimnazijos mokiniams skiriamos 

dalykų mokytojų, suderinus su specialiąja pedagoge pagal konsultacijų tvarkaraštį. Individuali 

trumpalaikė pagalba teikiama pagal iš anksto sudarytą individualų ugdymo planą (3 lentelė, 

pridedama). 

 30. Siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus, gimnazijoje: 

 30.1. suteikiama pagalba pirmiausia tiems mokiniams, kurių pasiekimai žemi arba 

aukščiausi; 

 30.2. stiprinama mokinių motyvaciją kryptingai veikti, siekiant mokymosi tikslų; 

 30.3. tobulinama mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, itin daug 

dėmesio skiriant formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam vertinimui. 

 30.4. sudaromos sąlygos mokytojams per kvalifikacijos tobulinimą, suplanuotą 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui, tobulinti ugdymo individualizavimo metodiką, prireikus 

pasitelkiami švietimo pagalbos specialistai ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant 

į mokinių mokymosi pagalbos poreikius;  

 30.5. sudaromos galimybės mokytojams tobulinti profesines žinias, ypač dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams; 

 30.6. stengiamasi aktyviau įtraukti į vaiko ugdymo procesą mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus) planuojant ugdymą karjerai ir metinę gimnazijos veiklą. 

 

 

 

 

 



 7 

VI. GIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 
 

31. Gimnazijos dalykų mokytojai (per klasių auklėtojus) bendradarbiauja planuojant, 

įgyvendinant ugdymo procesą ir priimant sprendimus. 

 32. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) kiekvieną dieną per elektroninį dienyną 

„Tamo“ informuojami apie mokymosi pasiekimus, gimnazijos pamokų lankymą. 1 kartą per 2 

savaites – apie mokymo(si) pagalbos teikimo rezultatus. 

 33. Gimnazijos mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) yra įtraukti į gimnazijos veiklos 

įsivertinimo procesą, todėl jų nuomonė yra svarbi planuojant ir įgyvendinant gimnazijoje priemones 

ugdymo kokybei gerinti. 

 34. Mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, individualus ugdymo 

planas rengiamas ir įgyvendinamas, bendradarbiaujant dalykų mokytojams, klasės auklėtojui, 

mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), gimnazijos direktoriaus pavaduotojams 

ugdymui, specialiajai pedagogei. Sudarant individualų ugdymo planą, atsižvelgiama į gimnazijoje 

turimą informaciją apie mokinį ir į jo mokymosi pasiekimus. Siekiama, kad individualus ugdymo 

planas būtų aiškus ir suprantamas mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams). Individualiame 

ugdymo plane numatomi artimiausi ir tolimesni mokinio ugdymo(si) tikslai ir būdai jų siekti; laikas, 

per kurį bus pasiektas rezultatas; dalykai, kuriuos reikia tobulinti; mokymosi pagalba; numatytas 

mokinio indėlis į mokymąsi; mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimas; numatomi individualių 

ugdymo(si) poreikių pasiekimų sėkmės kriterijai (3 lentelė pridedama). Mokinių tėvai gimnazijoje 

konsultuojami ir skatinami sudaryti tinkamą edukacinę aplinką namuose, savo pagrįstais lūkesčiais 

motyvuoti vaiką mokytis, padėti jiems mokytis namuose, sudaryti galimybes vaikams dalyvauti 

neformaliojo švietimo veiklose, išsakyti gimnazijos veiklos tobulinimo lūkesčius. 

 

VII. DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

 35. Gimnazija intensyvina mokymą(si): 

 35.1. per dieną dalykui skiriama po 2 viena po kitos organizuojamų pamokų; 

 35.2. per mokslo metus dalykui pamokų skaičius per savaitę negali būti viršytas; 

 35.3. intensyvinami „Ekonomika ir verslumas“ 1-oje gimnazijos klasėje, 

„Pilietiškumo pagrindai“ 2-oje gimnazijos klasėje. Intensyvinant šiuos dalykus išlaikomas bendras 

pamokų, skirtų dalykui per 2 metus, skaičius. 

 

VIII. UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

 36. Gimnazijoje į biologijos dalyko turinį integruojama Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lituvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 (Žin., 2006, Nr.33-1197). 

 37. Gimnazijoje į dorinio ugdymo (etikos) dalyko turinį integruojama Rengimo šeimai 

ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 

m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-179 (Žin., 2007, Nr. 19-740). 

 38. Į istorijos dalyko turinį integruojama  Pagrindinio ugdymo etninės kultūros 

bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 

12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir 

vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“.  

 39. Vykdomas gimnazijoje sudarytas projektas „Integruotas pamokos – efektyvus 

darbas pagal atnaujintas programas.“ 
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IX. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

 40. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra gimnazijos ugdymo turinio dalis ir 

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

mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis programomis, 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo 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 (gimnazijos direktoriaus 2014 

m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 1.24.V-62). 

 41. Ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis formuojamasis vertinimas, kuris 

rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ką dar turi pasiekti ar tobulinti; gimnazijos 

mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti. 

 42. Gimnazijoje reguliariai vykdomas diagnostinis vertinimas 1, 2 gimnazijos klasėse. 

Diagnostinio vertinimo informacija panaudojama gimnazijoje analizuojant mokinių pažangą ir 

poreikius, keliant tolesnius mokymo(si) tikslus. 

 43. Gimnazija, siekdama padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių 

ugdymo(si) rezultatų: 

 43.1. užtikrina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermę 

(planuojami susitikimai metodinėse grupėse, rengiami šie susitikimai su visais mokytojais, 

dirbančiais toje pačioje klasėje). Vertinimo metu sukaupta informacija panaudojama keliant 

tolesnius mokymosi tikslus; 

 43.2. klasės auklėtojai kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria mokinių 

daromą pažangą, mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus, 

prireikus kartu su dalyko mokytoju koreguoja individualų ugdymo planą; 

 43.3. klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai per elektroninį dienyną TAMO informuoja 

mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996,  

Nr. 63-1479); 2008, Nr. 22-804). 

 44. Mokinių pasiekimai iš pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, dorinio ugdymo 

(etikos, tikybos), kūno kultūros (jei mokiniai nenori būti įvertinti pažymiu), pilietiškumo pagrindų, 

specialiosios medicininės fizinio pažymėjimo grupės vertinami „įskaityta“, „neįskaityta“. 

 45. Mokinių, besimokančių pagal Pagrindinio ugdymo programą, pažanga ir 

pasiekimai vertinami pagal bendrose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo 

sistemą. Mokinių, dalyvavusių tarptautinio mobilumo (judumo) mainų programose, mokymosi 

pasiekimai įskaitomi neorganizuojant atsiskaitymų. 

 

X. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

 46. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi 

krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę. Taip pat jie organizuoja mokytojų 

bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio organizavimo klausimus, užtikrina, kad 

nebūtų mokiniams per dieną skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas, nebūtų skiriami 

kontroliniai darbai po švenčių ir po atostogų, kontroliuoja, kad maksimalus pamokų skaičius per 

savaitę būtų ne didesnis nei 10 procentų nuo minimalaus mokiniui skiriamų pamokų skaičiaus 

(trumpos konsultacijos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį). 

 Direktoriaus pavaduotojai kiekvienam mėnesiui parengia kontrolinių darbų grafiką, 

kurį tvirtina gimnazijos direktorius. 

 47. Mokinys gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo dailės, 

muzikos, informacinių technologijų, programavimo, kūno kultūros, jei jis mokosi neformaliojo 

vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose, jei šios programos, kai 

mokytojas su jomis susipažįsta, atitinka formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas (šios 

programos turi derėti su bendrųjų programų turiniu) ir yra gautas tėvų prašymas. Mokslo metų gale 
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tokio mokinio pasiekimai ir pažanga vertinami įskaita. Atleidžiamas nuo pamokų ir nacionalinių ar 

tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius metus nugalėtojas. Mokiniai, atleisti nuo dalykų 

pamokų, dirba informaciniame centre, jei tai ne pirma ir ne paskutinė tos dienos pamoka. 

 48. Gimnazija gali įskaityti gautus mokantis pagal neformaliojo švietimo programas 

pasiekimų vertinimus, konvertuojant juos į dešimtbalę vertinimo sistemą (jei programos atitinka 

51p. reikalavimus). 

 49. Per dieną negali būti daugiau kaip 7 pamokos, per savaitę – 35 pamokos. 

 

XI. NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE 

 

 50. Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai pasirenka pagal savo poreikius ir 

gebėjimus (atsižvelgiant į gimnazijos lėšas). Tam skiriamos valandos, numatytos ugdymo plano 

grafoje „Neformalus mokinių ugdymas“. Programas sudaro patys neformalųjį mokinių švietimą 

organizuojantys ir įgyvendinantys mokytojai iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d., atsižvelgdami į 

bendruosius valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus 

švietimo ir mokslo ministro. Neformalusis mokinių ugdymas pradedamas kiekvienų metų spalio 1 

d. Mokinių skaičius grupėje – 12 mokinių. Kiekvienų metų gegužės ir rugsėjo mėnesį klasių 

auklėtojai supažindina mokinius su gimnazijos galimybėmis, siūlomomis neformaliojo vaikų 

švietimo programomis, su aplinkomis, padedančiomis įgyvendinti švietimo tikslus. Įvertinus 

paklausą, neformaliam vaikų švietimui gimnazijos 1, 2 klasėms skirta 20 valandų, 3, 4 klasėms 

skirta 18 valandų (5 lentelė pridedama). 

 

XII. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE, KURIOJE ĮTEISINTAS 

MOKYMAS TAUTINĖS MAŽUMOS KALBA (RUSŲ KALBA) 

 

 51. Gimnazija pagrindinio ugdymo programas vykdo dvikalbio ugdymo būdu: tautinės 

mažumos kalba (rusų kalba) ir lietuvių kalba. Organizuojant ugdymo procesą vadovaujamasi 

ugdymo lietuvių kalba bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokykloje tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymu          

Nr. V-1856 (Žin., 2011, Nr. 127-6046). Siekiant dvikalbio ugdymo nuoseklumo, istorijos, 

geografijos temos, susijusios su Lietuvos istorija, geografija, kultūra dėstomos gimnazijoje lietuvių 

kalba. 

Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikiai nustatomi kiekvienos klasės auklėtojo 

apklausiant klasės mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus). Apklausos rezultatus klasės auklėtojai 

perduoda gimnazijos vadovybei. Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) ar mokiniai pageidauja mokytis 

daugiau dalykų lietuvių kalba, nei nustatyta teisės aktais, gimnazija sudaro galimybes tai 

įgyvendinti ir informuoja per klasių auklėtojus ir dalykų mokytojus mokinių tėvus (globėjus, 

rūpintojus). 

 

XIII. UGDYMO ORGANIZAVIMAS ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR 

TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

 52. Gimnazija, priimdama mokinį, baigusį tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar 

jos dalį pripažįsta mokinio mokymosi rezultatus ir juos įskaito (pagal pateiktus dokumentus). 

Gimnazija tuo atveju, kai asmuo yra baigęs tarptautinę bendrojo lavinimo programą, tačiau neturi 

dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, nustato jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi 

pasiekimus, numatytus Pradinio, Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose programose. 

 53. Gimnazija parengia atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo 

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

pagalba būtina mokinio sėkmingai adaptacijai, prireikus – mokinio individualų ugdymo planą. 
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 54. Gimnazija nustato atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo 

programos dalį ar visą programą, poreikius mokytis lietuvių kalbos ir organizuoja individualų 

lietuvių kalbos mokymąsi ir švietimo pagalbą, kai atvykęs mokinys per adaptacinį laikotarpį yra 

pajėgus pasiekti patenkinamą pasiekimų lygį pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos programoje ir 

vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programoje, nes tokiam mokiniui turi būti sudaryta 

palanki ir saugi mokymosi aplinka. 

 

XIV. MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

 55. Mokinių mokymasis namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo 

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

rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788) ir Mokymosi pagal formaliojo 

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

tvarkos aprašu. 

 56. Mokiniai namie mokomi savarankišku proceso organizavimo būdu, tik pritarus 

gydytojų konsultacinei komisijai (toliau – GKK). Mokiniui, mokomam namie, gimnazija sudaro 

individualų mokymo planą, atsižvelgusi į GKK rekomendacijas. 

 57. Namie mokomam savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu 1-2g  

klasėse skiriama 15, 3-4g klasėse – 1 4 savaitinių pamokų. Dalį pamokų GKK leidimu mokinys gali 

lankyti mokykloje.  

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

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

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

gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų mokymo planą. 

 59. Klasių dalijimas į grupes aptartas bendruosiuose nuostatuose. 

 

XV. UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 60. Mokykla nustato ir skiria adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo antrąją dalį ir naujai atvykusiems mokiniams. Siekiant padėti mokiniams 

sėkmingai adaptuotis, į šią veiklą įtraukiami klasei vadovaujantys mokytojai, mokiniai savanoriai, 

mokyklos švietimo pagalbos specialistai ir kt. Per I mėnesį mokiniams nerašomi neigiami pažymiai. 

 61. Gimnazijoje integruojami lietuvių kalbos (valstybinės) ugdymo elementai per 

įvairių dalykų pamokas: 

 61.1. rašto darbus mokiniai įteikia rašytus ranka (išskyrus informacines technologijas), 

įvairių dalykų pamokose naudojasi lietuviška aplinka; 

 61.2. mokomosios užduotys panaudojamos kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant 

mokinių dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą; 

 61.3. mokiniai skatinami savarankiškai, rišliai, taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir 

raštu per visų dalykų pamokas; 

 61.4. vertinant mokinio pasiekimus teikiama grįžtamoji informacija apie kalbos 

mokėjimą, nurodomi privalumai, taisytini ir tobulintini dalykai; 

 61.5. ugdoma kalbinė atsakomybė, kalbinė raiška, suvokiant tai kaip vieną iš 

prisistatymo viešoje erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindą. 

 62. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką arba tikybą) mokiniui iki 14 metų 

parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. 

 63. Lietuvių kalba: 

 63.1. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje nustatyto rezultato, sudaromos sąlygos išlyginti mokymosi spragas (per individualias 

konsultacijas); 

 63.2. gimnazijoje integruojamas lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų mokymas, 

laisvės kovų istorijai skiriant ne mažiau kaip 18 pamokų. 
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 64. Užsienio kalbos: 

 64.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

 64.2. Pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų 

mokymosi tęstinumas. Keisti užsienio kalbą nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik 

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

numatyta tos kalbos Bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar 

užsienio mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti 

mokiniui galimybės tęsti mokytis pradėtą kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą 

raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti 

programų skirtumus:  

 64.2.1. vienerius mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio 

kalbos pamoka per savaitę; 

 64.2.2. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

programą ir gimnazija nustato, kad jo užsienio kalbos pasiekimai aukštesni, nei numatyta 

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

gimnazija įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja į dešimtbalę vertinimo sistemą. Gimnazija 

sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoj užsienio kalbos 

pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ar kitos kalbos (pageidaujant mokiniui ir jo tėvams, 

globėjams) pamokas. 

 64.3. 2-oje gimnazijos klasėje organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų patikrinimas 

naudojantis centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais.  

 65. Matematika: 

 65.1. organizuojant matematikos mokymą gimnazijoje vadovaujamasi nacionalinių ir 

tarptautinių 2014 m. TIMSS mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais ir rekomendacijomis; 

 65.2. stebimi mokinių matematikos pasiekimai ir, remiantis duomenimis (pavyzdžiui, 

standartizuotų testų rezultatais), numatoma pagalba mokiniams (užduotys ir metodai spragoms 

įveikti), kurių mokymosi pasiekimai žemi. 

 65.3. ugdant gabius matematikai vaikus naudojamasi nacionalinių olimpiadų, 

konkurso „Kengūra“ užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais. 

 65.4. naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės 

mokomosios priemonės. 

 66. Informacinės technologijos: 

 67.1. 1-2g klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų – programavimo pradmenų – tinklapių kūrimo pradmenų modulis. 

 68. Socialiniai mokslai: 

 68.1. mokymasis per socialinių mokslų pamokas kas grindžiamas gimnazijoje 

tiriamojo pobūdžio metodais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu 

darbu ir panaudojant informacines komunikacines technologijas; 

 68.2. siekiant gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į 

esamas galimybes, dalis istorijos ir geografijos pamokų organizuojamos  netradicinėse aplinkose; 

 68.3. gimnazija, formuodama ugdymo turinį 1-2g klasėse, mokinių projektinio darbo 

gebėjimams ugdyti skiria 20-30 proc. dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus. 

 68.4. gimnazijoje į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį 

integruojamos: Lietuvos ir pasaulio realijos, kurios turi būti nuolat ir sistemingai atskleidžiamos ir 

aptariamos su mokiniais, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos, tokios kaip: 

nacionalinio saugumo samprata ir sistema Lietuvos Respublikoje; 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 kitos panašios temos. 

 69. Gamtos mokslai: 
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 69.1 organizuojant gamtos mokslų dalykų mokymą gimnazijoje, vadovaujamasi 

nacionalinių ir tarptautinių tyrimų TIMSS ir PISA mokinių pasiekimų rezultatais bei 

rekomendacijomis; 

 69.2. mokymasis per gamtos mokslų pamokos grindžiamas tiriamojo pobūdžio 

metodais, dialogais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamų darbu ir 

panaudojant informacines komunikacines technologijas; 

 69.3. gimnazijoje gerinami mokinių eksperimentiniai ir praktiniai įgūdžiai, tam 

skiriama ne mažiau kaip 30-40 procentų dalykui skirtų pamokų per metus. Gimnazijos mokymosi 

aplinka pritaikyta eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti. 

 70. Menai: 

 70.1. menino ugdymo srities dalykus gimnazijoje sudaro privalomieji dailės ir 

muzikos dalykai. 

 71. Technologijos: 

 71.1. mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokomi 

technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso programą 

(organizuojami susitikimai, ekskursijos, kita veikla planuojama mokytojų ilgalaikiuose planuose), 

po kurios mokiniai renkasi vieną iš penkių siūlomų technologijų programų. Gimnazijoje mokiniai 

pasirinko mitybos, konstrukcinių medžiagų, tekstilės programas. 

 72. Kūno kultūra: 

 72.1 gimnazijoje sudarytos 1-2g klasėse atskiros mergaičių ir berniukų grupės, 

jungiant paralelių klasių mokinius; 

 72.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudarytos fizinio 

aktyvumo pasirinkimo galimybės. Mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai 

ir krūvis jiems skiriamas pagal gydytojų rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą. Parengiamosios 

medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų 

pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriami ir neatliekami pratimai, kurie skatintų ligų paūmėjimą; 

 72.3. gimnazija mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir 

laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, savišvietą informaciniame centre); 

 72.4. per neformaliąją veiklą sudarytos sąlygos visiems 1-2g klasių mokiniams rinktis 

jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas. Gimnazija tvarko mokinių, lankančių šias 

pratybas, apskaitą. 

 73. Žmogaus sauga. Žmogaus saugos ugdymas organizuojamas gimnazijoje 

vadovaujantis žmogaus saugos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668). 

 74. Ugdymas karjerai. Gimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi 

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. 

įsakymu Nr. V-1090 / A1-314. 
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 75. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti pamokų skaičius per dvejus metus grupine mokymosi forma ar nuotoliniu 

mokymo procese organizavimo būdais: 

Klasė / ugdymo sritis / dalykas 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d Pagrindinio ugdymo II dalies programoje  

Dorinis ugdymas (etika, tikyba) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Kalbos 

Gimtoji kalba (rusų) 

 

4(136) 

 

4(136) 

 

4(136) 

 

4(136) 

 

4(136) 

 

4(136) 

 

4(136) 

 

4(136) 

 

8 (272) 

Lietuvių kalba (valstybinė) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 9 (306) 

Užsienio kalba (anglų, vokiečių) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 6 (204) 

Matematika ir informacinės 

technologijos 

Matematika 

 

 

3 (102) 

 

 

3 (102) 

 

 

3 (102) 

 

 

3 (102) 

 

 

4(136) 

 

 

4(136) 

 

 

4(136) 

 

 

4(136) 

 

 

7 (238) 

Informacinės technologijos 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Gamtamokslinis ugdymas 

Biologija 

 

2 (68) 

 

2 (68) 

 

2 (68) 

 

2 (68) 

 

1 (34) 

 

1 (34) 

 

1 (34) 

 

1 (34) 

 

3 (102) 

Chemija 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Fizika 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Socialinis ugdymas 

Istorija 

 

2 (68) 

 

2 (68) 

 

2 (68) 

 

2 (68) 

 

2 (68) 

 

2 (68) 

 

2 (68) 

 

2 (68) 

 

4 (136) 

Pilietiškumo pagrindai - - - - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Geografija 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 3 (102) 

Ekonomika ir verslumas 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) - - - - 1 (34) 

Meninis ugdymas 

Dailė 

 

1 (34) 

 

1 (34) 

 

1 (34) 

 

1 (34) 

 

1 (34) 

 

1 (34) 

 

1 (34) 

 

1 (34) 

 

2 (68) 

Muzika 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Technologijos, žmogaus sauga, 

kūno kultūra 

Technologijos 

 

 

1,5(51) 

 

 

1,5(51) 

 

 

1,5(51) 

 

 

1,5(51) 

 

 

1 (34) 

 

 

1 (34) 

 

 

1 (34) 

 

 

1 (34) 

 

 

2,5 (85) 

Kūno kultūra 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Žmogaus sauga 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) - - - - 0,5 (17) 
Minimalus pamokų skaičius mokiniui per 

savaitę 
33 33 33 33 33 33 33 33 66 

Minimalus pamokų skaičius mokiniui per 

dvejus mokslo metus 
- - - - - - - - 2244 
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Pamokų skaičius per savaitę, skirtų 

mokymo ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti 

(individualioms ir grupinėms 

konsultacijoms pagal BUP 47.2 punktą) 

Lietuvių kalba Lietuvių kalba  Iš viso: 

 

 

 

 

40 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Matematika Matematika  

1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 14 

Vokiečių kalba  

 2  2 

Informacinės technologijos (programavimas)  

1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Neformalusis vaikų švietimas 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 5 (170) 

Pažintinė ir kultūrinė veikla Pažintinei ir kultūrinei veiklai per vienerius mokslo metus skiriama nuo 30 

iki 60 pamokų klasei 

 

 


