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2017-2018 MOKSLO METŲ  

GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Prioritetas – atsakomybės, sąžiningumo bei pažinimo gebėjimų raiška formalioje ir neformalioje 

ugdymo(si) aplinkoje. 

 

Tikslai ir uždaviniai: 

 

1. Stiprinti krikščionišką bendruomenę  ir sudaryti sąlygas mokinių saviraiškiai veiklai 

gimnazijoje.  

1.1. Dialogo tarp mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) stiprinimas.  

1.2.Ugdymo(si) veiklų, skatinančių mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą ir iniciatyvas 

įgyvendinimas.  

2.Užtikrinti kiekvieno besimokančiojo lūkesčius, poreikius ir galimybes atitinkančią nuolatinę 

ugdymo (si) pažangą. 

2.1.Individualios mokinių pažangos stebėjimas,  pokyčių fiksavimas ir matavimas bei rezultatų 

analizavimas ir panaudojimas. 

 

2.2.Pamokos kokybės valdymas ir mokinių atsakomybės ugdymas už savo mokymąsi. 

  

2.3.Sistemingas pagalbos teikimas. 

 

3. Ugdyti mokytojų kūrybiškumą ir lyderystę, telkiant savianalizei ir saviugdai. 

3.1.Gimnazijos bendruomenės telkimas kokybiškam ugdymui ir nuolatiniam tobulėjimui. 

3.2.Partnerystės ryšių su socialiniais partneriais plėtojimas. 
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PATVIRTINTA 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktoriaus 

2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-278 

 
 

PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS 2017–2018 MOKSLO 

METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 
 

 
 

I SKYRIUS  
 

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

 
 

1. 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 

reglamentuoja pagrindinio, vidurinio ugdymo programų,  su šiomis programomis susijusių 

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą, ugdymo turinio  pritaikymą mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Vadovaujamasi 2017-2018, 2018-2019 m. m. 

Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 

m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442 ir kitais teisės aktais.  

2. Ugdymo plano tikslas – vadovaujantis bendrųjų ugdymo programų reikalavimais, numatyti  

ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo formas, būdus, priemones, kad 

kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų 

mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.  
 

3. Rengiant ugdymo planą, susitarta dėl: 

3.1. gimnazijos  2017-2018 m. m. ugdymo prioriteto, tikslų, uždavinių, nuostatų, principų;  

3.2. ugdymo turinio inovacijų, skatinančių proceso modernizavimo įgyvendinimą;  

         3.3.bendrų kalbos ugdymo reikalavimų; skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir 

skaitmeninių gebėjimų ugdymo per visų dalykų pamokas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją dalį; 

3.4. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių; 

3.5. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų (toliau – 

žemi pasiekimai) nustatymo būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių 

pasiekimams gerinti; 

3.6. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą; 

3.7. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų maksimalaus skaičiaus konkrečioje klasėje; 

         3.8. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir 

reflektuojant ugdymo procesą; 

3.9. ugdymo turinio integravimo nuostatų: kokias papildomas programas ir kokiu būdu 

numatoma integruoti į gimnazijos ugdymo turinį; 

3.10. nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės 

programos įgyvendinimo; 

3.11. mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų, dalykų modulių, atsižvelgiant į mokinio 

mokymosi poreikius ir šių dienų aktualijas;  
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3.12. pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo (dermės su 

bendrosiomis programomis užtikrinimas, organizavimo laikas ir kt.);  

3.13. mokymo(-si) virtualiosiose aplinkose prieinamumo, mokymosi išteklių panaudojimo; 

3.14. mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros 

įstaigose, įmonėse ir kt.); mokinių įtraukimo į ugdymo proceso įgyvendinimą ir mokymosi aplinkos 

kūrimą;  

3.15. brandos darbo organizavimo; 

3.16. švietimo pagalbos teikimo;  

3.17. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir 

organizavimo būdų; minimalaus grupės dydžio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti; 

3.18. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui numatymo; 

3.19. pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

poreikio ir jų panaudojimo; 

3.20. laikinųjų grupių dydžio ir sudarymo principų; 

3.21. mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo 

arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo; 

3.22. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir formų;  

3.23. krikščioniškųjų vertybių ugdymo programos įgyvendinimo. 

         4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 
 

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

4.2. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, 

gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau 

kaip 30 minučių. 
 

 

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

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 
 

4.4. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 
 

4.5. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 
 

4.6. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti. 
 

4.7. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 
 

4.8. Kitos vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose 

švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  
 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

5.1.1. 2017-2018 m. m. ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.  

Pamokų laikas 5-8 klasėse, I-IV gimnazijos klasėse (Gimnazijos tarybos 2017-06-29 posėdžio 

nutarimu, protokolo Nr. GT1-5):  

Pamoka Pamoka prasideda Pamoka baigiasi 

1 8.00 8.45 
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2 8.55 9.40 

3 9.50 10.35  

4 10.55 11.40 

5 12.00 12.45 

6 13.00 13.45 

7 13.55 14.40 

8 14.50 15.35 

 
 

5.1.2. Ugdymo proceso trukmė 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 181 ugdymo diena, 

IV gimnazijos klasės mokiniams – 166 ugdymo dienos.  

Mokytojų tarybos 2017-06-29 posėdžio nutarimu, protokolo Nr. MT2-12 susitarta dėl veiklos 

2017–2018 mokslo metais 10 ugdymo dienų  ir ugdymo proceso laikotarpių: 

Mėnuo  Ugdymo 

dienų 

skaičius 

Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (dešimt dienų) 

Pirmas pusmetis rugsėjo 1 d.-sausio 26 d. Iš viso 93 dienos 

Rugsėjis 21 2017-09-01 5-8, I-IV gimnazijos klasėms ,,Mokslo ir žinių diena“ 3val. 

2017-09-07 I-III gimnazijos klasėms ,,Lietuvos katalikiškųjų mokyklų 

festivalis Šiluvoje“ 6val. 

Spalis 20  2017-10-20 5-8, I-IV gimnazijos klasėms ,,Gimnazijos gimtadienis“ 

3val. 

Lapkritis 19  

Gruodis 16 2017-12-22 5-8, I-IV gimnazijos klasėms ,,Bendruomenės Advento 

popietė“ 6val. 

Sausis 17 2018-01 IV gimnazijos klasėms ,,Matematikos bandomasis valstybinis 

brandos egzaminas“ 3val. 

Antras pusmetis sausio 29 d.- gegužės 25 d. (IV gimnazijos klasėms); sausio 29 d.- birželio 15 

d. (5-8, I-III gimnazijos klasėms). Iš viso 88 dienos 

Sausis 3 

Vasaris 14 2018-02 II-III gimnazijos klasėms ,,Profesinės karjeros planavimo diena“ 

6val. 

2018-02 IV gimnazijos klasėms ,,Lietuvių kalbos ir literatūros 

bandomasis valstybinis brandos egzaminas“ 3val. 

2018-02 III-IV gimnazijos  klasėms ,,Šimtadienis“ 3val. 

Kovas 22 2018-03 IV gimnazijos klasėms ,,Užsienio kalbos (anglų) bandomasis 

valstybinis brandos“ egzaminas 4val. 

2018-03 IV gimnazijos klasėms ,,Socialinių ir gamtos mokslų bandomieji  

valstybiniai brandos egzaminai“ 3val. 

Balandis 16  

Gegužė 22 2018-05-25 III-IV gimnazijos klasėms ,,Paskutinio skambučio šventė“ 

6val. 

Birželis 11 2018-06  III gimnazijos klasėms ,,Žmogaus sauga“ 6val. 
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2018-06 5-8, I-II gimnazijos klasėms ,,Projektų diena“ 6val.  

2018-06 5-8, I-II gimnazijos klasėms ,,Projektų diena“ 6val. 

2018-06 5-8, I gimnazijos klasėms ,,Profesinės karjeros planavimo diena“ 

3val. 

5-8, I-II gimnazijos klasėms ,,Kultūrinė – pažintinė ekskursija“ 6val. 

5-8, I-III gimnazijos klasėms ,,Mokslo metų baigimo šventė“ 2018-06-15 

3val. 

Vieną dieną per mokslo 

metus  

5-8, I-IV gimnazijos klasėms  ,,Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena“ 

6val. 

Vieną dieną per mokslo 

metus 

5-8 klasėms ,,Kultūrinė – pažintinė ekskursija, integruojant 

krikščioniškąsias vertybes“   

6val. 
 

 

5.1.3. Ugdymo procese 2017-2018 m. m. skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d. 

Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d 

Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d. 

 
 

5.1.4. Gimnazijos tarybos 2017-06-29 posėdžio nutarimu, protokolo Nr. GT1-5  vasaros 

atostogų pradžia 5–8,  I–III gimnazijos klasės mokiniams – 2018 m. birželio 18 d. 

5.1.5. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir 

mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. 
 

         6. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma gimnazijoje – pamoka. 

         7. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario 

(Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į 

artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą 

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

diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. 
 

8. Gimnazijos  vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 

ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro 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 

padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės 

administracijos direktorius. Gimnazijos  vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso 

koregavimo informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį, nuo 2018 m. 

sausio 1 d. gimnazijos  savininką (dalyvių susirinkimą). 
 

9. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti 5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo 

procesas, atvykusiems į gimnaziją mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, 

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos  internetinėje svetainėje ir / arba 

elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS.  

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

10. Gimnazijos  ugdymo turinys formuojamas pagal gimnazijos  tikslus, konkrečius mokinių 

ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis 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), 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 kt. 
 

        11. Ugdymo planą rengia darbo grupė, sudaryta gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. 

įsakymu Nr. V-247. Grupės darbui vadovauja gimnazijos  vadovo paskirtas pavaduotojas ugdymui. 

Grupės darbe dalyvauja mokinių tėvai ir mokinių atstovai. Pasiūlymus darbo grupei pristato 

mokytojų metodinės grupės, mokinių parlamentas; darbo grupė ugdymo plano projektą pateikia 

Mokytojų ir Gimnazijos tarybų suderinimui.  

12. Rengdama ugdymo planą, gimnazija remiasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimo, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, mokyklos veiklos 

įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis.  
 

13. Gimnazija užtikrina, kad per dvejus metus dalykui mokyti būtų skiriama ne mažiau 

pamokų, nei nurodyta bendruose ugdymo planuose. 
 

14. Gimnazijos  ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams. Vidurinio ugdymo 

bendrosiose programose dalyko turinys pateikiamas dvejiems mokslo metams. 
 

15. 2017-2018 m. m. gimnazijos ugdymo planas suderintas  su savivaldybės vykdomąja 

institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos). 

  

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS GIMNAZIJOJE 

 

        16. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sudaro sąlygas 

mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam 

grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir 

savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Gimnazijoje mokiniui saugia ir palankia 
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ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia gimnazijos vaiko 

gerovės komisija, kuri vadovaujasi Gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktoriaus 

2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-262 ,,Dėl Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos vaiko 

gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

      17. Gimnazija, įgyvendindama gimnazijos ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos 

gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: pasirenka nuoseklią ir ilgalaikę socialines ir emocines 

kompetencijas ugdančią prevencinę programą, apimančią patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą ir sudaro sąlygas 

kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo 

gimnazijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktoriaus 

2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-261 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo Panevėžio 

Kazimiero Paltaroko gimnazijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Gimnazijoje įgyvendinamos 

prevencinės programos: 

     17.1. alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa  

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. ĮSAK-494) 

integruojama į ugdymo turinį per dalykų pamokas, auklėjamąją, popamokinę veiklą, į sveikos 

gyvensenos skatinimui  įgyvendinamas projekto ,,Mūsų gimnazija – sveikatingumo oazė 4“ veiklas, 

finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšomis ir Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto „Kartu mes galime 

daugiau“ veiklas (projektas finansuojamas savivaldybės lėšomis ( 1 priedas ); 

     17.2. Olweus patyčių prevencijos programa įgyvendinama 5-8 ir I-II gimnazijos  klasių 

auklėjamojoje veikloje klasės valandėlių metu du kartus per mėnesį;  

     17.3. sveikos gyvensenos skatinimui neformaliosios ir auklėjamosios veiklos metu 

įgyvendinamas projektas ,,Mūsų gimnazija – sveikatingumo oazė“. 

     18. Gimnazijoje kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį ilgųjų pertraukų metu (dvi pertraukos 

po 20 min.) kūno kultūros mokytojai organizuoja fiziškai aktyvią veiklą mokiniams, kuri praplečia 

kūno kultūros pamokų turinį. Mokinių konsultavimui, veiklos organizavimui skiriamos 3val. / sav. 

iš valandų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti.  

     19. Gimnazija, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos norma 

HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 

d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma).  

20. Į gimnazijos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos 

patvirtinimo“ (toliau – sveikatos programa) ( 2 priedas ):  

20.1. Sveikatos programos įgyvendinimo būdai (Vaiko gerovės komisijos posėdžio 2017 m. 

birželio 12 d. nutarimu, protokolo Nr. VKG-10):  

20.1.1. integruojama į 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių Krikščioniškųjų vertybių programą (3 

priedas ); 

20.1.2. integruojama į visų klasių visų dalykų turinį, numatant temas dalyko ilgalaikiame 

plane, skiltyje ,,Integracija“, bei fiksuojant įrašu el. Tamo dienyno dalyko pamokos turinyje; 
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         20.1.3. integruojama į klasės auklėjamąją veiklą, numatant temas klasės auklėjamosios veiklos 

plane bei fiksuojant įrašu el. Tamo dienyno auklėjamosios veiklos turinyje; 

         20.1.4. mokinių konsultavimui skiriama 1 val. / sav. iš valandų mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti. Mokiniams konsultacijas organizuoja Sveikatos programos koordinatorius. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

21. Gimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, Mokytojų tarybos 2017-

06-29 posėdžio nutarimu, protokolo Nr. MT2-12, nutarimu  ugdymo turinyje susieja formaliąsias 

socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su neformaliosiomis 

praktinėmis veiklomis: 

Kultūrinės pažintinės veiklos   

2017-2018 m.m. 

Data, valandų 

skaičius 

Klasės Atsakingi 

Pamokos netradicinėse aplinkose (pagal 

atskirą planą) 

Mažiausiai po 

vieną dalyko 

pamoką klasei per 

m. m. 

5-8, I-Igimn. Dalykų 

mokytojai 

Mokinių projektinė veikla Gegužė- birželis,  

dvi dienos  

(12 valandų) 

5-8, I gimn. 

 

Dalykų 

mokytojai 

Pilietiškumo ugdymo, istorinės atminties 

puoselėjimo projektai: ,,Lietuva- 

piliakalnių šalis”, ,,Sukurk SAVO 

Lietuvą”. 

Rugsėjis- gruodis 5-8, I-IIIgimn. Darbo grupės 

 

22. Pagal pagrindinio ugdymo programą mokiniams privaloma socialinė-pilietinė veikla.  

Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama dienyne. Mokiniai socialinės-pilietinės veiklos įrodymus 

kaupia savo aplankuose, pildo socialinės- pilietinės veiklos fiksavimo lapą:  

Socialinė-pilietinė veikla  

2017-2018 m.m. 

Data, valandų 

skaičius 

Klasės Atsakingi 

5-8 klasės 

 

Lietuvai reikšmingų datų paminėjimas 

(akcijos, pilietinės iniciatyvos) 

Sausis - kovas  

3 val.  

5-8  gimn. Klasių auklėtojai, 

istorijos 

mokytojai 

Karitatyvinė veikla socialinės globos 

įstaigose, labdaros akcijose 

Visus m. m.  

2 val. 

5-8  gimn. Klasių auklėtojai, 

tikybos 

mokytojai 

Individuali mokinių socialinė - pilietinė 

veikla 

Visus m. m.  

po 5 valandas 

5-8  gimn. Klasių auklėtojai 

 Iš viso 10 val.   

I-II gimnazijos  klasės 

 

Socialinių - pilietinių kompetencijų 3 pamokos  Igimn. Pilietiškumo 
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ugdymas (projektinė veikla) pagrindų 

mokytojai 

Socialinių - pilietinių kompetencijų 

ugdymas (projektinė veikla) 

3 pamokos  IIgimn. Pilietiškumo 

pagrindų 

mokytojai 

Karitatyvinė veikla socialinės globos 

įstaigose, labdaros akcijose  

 

Visus m. m.  

2 val. 

I-II gimn. Klasių auklėtojai, 

tikybos 

mokytojai 

Individuali mokinių socialinė - pilietinė 

veikla 

 Visus m. m.  

po 7 valandas 

I-II gimn. Klasių auklėtojai 

 Iš viso 12 val.   

 

      23. Gimnazija sudaro sąlygas  mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą. Mokiniai 

gali naudotis penkiasdešimt keturiais kompiuteriais su prieiga prie interneto, veikia dvi 3D klasės, 

kabinetuose yra trys interaktyvios lentos, kiekviename kabinete įrengti projektoriai, daugumoje 

kabinetų yra dokumentų skaitymo kameros. Šiomis priemonėmis mokiniai naudojasi pamokose ir 

neformaliojo švietimo užsiėmimų metu. VGTU grupėms  lapkričio, sausio, balandžio mėnesiais  po 

tris dienas kiekvienam koncentrui (I, II, III gimn. klasės) užsiėmimai vyksta VGTU laboratorijose. 

    24. Mokinių pažintinė veikla, finansuojama pagal Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų 

naudojimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1934 (2011 m. sausio 12 d. Nr. V- 90 pakeitimu). 

Lėšų paskirstymą numato  5-8, I-IV gimnazijos klasių auklėtojų metodinė grupė, veiklos 

organizuojamos, vadovaujantis direktoriaus įsakymu, apie lėšų panaudojimą atsiskaitoma 

Gimnazijos taryboje.                                 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

25. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, gimnazijoje atliekama nuosekli mokinių mokymosi 

krūvio stebėsena. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti optimalus ir paskirstytas 

proporcingai. Penktadienį organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis. 

26. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, maksimalus pamokų 

skaičius per savaitę ne didesnis nei 10 procentų nuo minimalaus mokiniui skiriamų pamokų 

skaičiaus, nurodyto Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte. Didesnis už minimalų privalomų pamokų 

skaičius dalykams dalykų moduliams mokytis 5–8 ir 9–10, gimnazijos I–II klasių mokiniams 

skiriamas, suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) Gimnazijos tarybos 2017-06-29 

posėdžio nutarimu, protokolo Nr. GT1-5. 

27. Per dieną neturi būti daugiau kaip 7 pamokos.  

28. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstytas proporcingai.  

29. Penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius - 26 pamokos. 

30. Gimnazija užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. 

Kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų. 

       31. Gimnazija užtikrina, kad namų darbai: 
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       31.1. atitiktų mokinio galias; 

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

mokymuisi; 

       31.3. nebūtų užduodami atostogoms; 

31.4. nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

32. Gimnazijoje esant mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali 

tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, jie 

nukreipiami į konsultacinius  centrus. 

33. Mokymosi pagalbai skiriamos konsultacijos. Konsultacijos (trumpesnės už pamokos 

trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu 

dienynu ar žinutėmis informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio 

daromą pažangą.  

34. Mokinys gimnazijos  vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo dailės, muzikos, šokio, 

kūno kultūros pamokų (jei pamoka yra pirma arba paskutinė). Už mokinių saugumą atsako tėvai 

(globėjai, rūpintojai). Atleidžiami tik tuo atveju, jei mokinys mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas (ar yra jas baigęs). Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio 

pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar 

neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šių programų turinys turi derėti su bendrųjų programų 

turiniu.  

35. Mokytojų metodinės grupės  priima sprendimus dėl menų ir sporto srities ar kūno kultūros 

dalykų vertinimų, gautų, mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, įskaitymo ir 

konvertavimo į pažymiais pagal dešimtbalę vertinimo sistemą/ ar atsiskaitymo tvarkos. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 
 

 
 

36. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra gimnazijos  ugdymo turinio 

dalis, deranti su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą 

vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą. 
 

37. Gimnazija, vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 44 punkte nurodytais teisės aktais ir 

atsižvelgdama į Mokytojų tarybos 2017-06-29 posėdžio nutarimą, protokolo Nr. MT2-12, yra  

parengusi Gimnazijos 5-8, I-IV gimnazijos klasių  mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašą, 

patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-267 (4 priedas). Tvarka 

skelbiama gimnazijos  internetinėje svetainėje. 
 

38. Gimnazijoje susitarta:  
 

38.1. dėl mokinio pasiekimams ir pažangai vertinti ar / ir įvertinti būdų ir priemonių. Visų 

mokomųjų privalomų (išskyrus tikybą, žmogaus saugą, integruotą technologijų kursą, modulius ir 

pasirenkamuosius dalykus) mokinių žinios ir pasiekimai vertinami pažymiais.  
 

 

 

38.2. dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo formų dermės užtikrinimo (ypatingai 

mokytojams, dirbantiems su toje pačioje klasėje ugdomais mokiniais);  
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38.3. dėl mokinių mokymosi poreikių tenkinimo, pereinant mokytis iš vienos ugdymo 

programos į aukštesnę; 
 

38.4. dėl formuojamojo, diagnostinio ir apibendrinamojo vertinimo dermės; 

38.5. dėl mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi spragų, susidariusių 

neatlikus numatytų vertinimo užduočių dėl svarbių, gimnazijos  vadovo pateisintų priežasčių 

(pavyzdžiui, ligos). 
 

 

39. Gimnazija diegia individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą, patvirtintą 

gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d.  įsakymu Nr. V-268, atsižvelgiant į Mokytojų 

tarybos 2017-06-29 posėdžio nutarimą, protokolo Nr. MT2-12  (5 priedas). 
 

 

 

40.  Gimnazija apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus) informuoja gimnazijos nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais (žr. Dvyliktas skirsnis ,,Mokyklos ir mokinių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

41. Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 

aukštesnių pasiekimų. Gimnazijos direktoriaus įsakymu pavaduotojos ugdymui paskirtos už 

mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą.  

42. Gimnazija, atsižvelgdama į mokytojų metodinių grupių pasiūlymus ir vadovaudamasi 

Bendrųjų ugdymo planų   57- 64 punktais, yra parengusi ,,Mokinių pasiekimų gerinimo priemonių 

planą 2017-2018 m. m., patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-

269 (5 priedas).  

43. Gimnazija, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

43.1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus pasiekimus 

turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi- formuoja laikinąsias 

lietuvių k., matematikos, gamtos mokslų grupes pagal mokinių gebėjimus; 

43.2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus - organizuoja 

neformalaus švietimo renginius, telkia klasių kolektyvus; 

43.3. ugdo atkaklumą mokantis- teikiama psichologo, socialinio pedagogo pagalba; 

43.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus mokyklos bendruomenėje- veikia 

individualios mokinio pažangos stebėjimo sistema; 

43.5. derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus- organizuojamos konsultacijos, 

teikiama specialiojo pedagogo pagalba; 

43.6. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) vaiko gerovės komisija 

sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis. 

44. Gimnazija užtikrina ne atsitiktinę, bet sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų 

pasiekimų prevenciją (iš anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų išvengti), 

intervenciją (sprendžiant iškilusias problemas) ir žemų pasiekimų kompensacines priemones 

(suteikiant tai, ko mokiniai negali gauti namuose ir pan.)- organizuojamas adaptacinis laikotarpis 

penktų, I gimnazijos klasių ir naujai atvykusių į gimnaziją  mokytis mokiniams.  

45. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas gimnazijoje nuolat stebimas, siekiant laiku 

pastebėti mokinius, kurių pasiekimai žemi, ir nustatyti tokių pasiekimų priežastis. Apie atsiradusius 
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mokymosi sunkumus ir galimas jų priežastis informuojami švietimo pagalbos specialistai, mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai), kartu su jais sprendžiamos žemų mokymosi pasiekimų problemos. 

Aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams taip pat siūloma ir suteikiama reikiama 

mokymosi pagalba. Du kartus per metus organizuojami diagnostiniai kontroliniai, išvedami 

signaliniai pusmečių rezultatai. Rezultatai aptariami klasėse, tėvų susirinkimų metu, metodinėse 

grupėse, administracijos pasitarimuose. Mokiniams rekomenduojama lankyti konsultacinius 

centrus, neformaliojo švietimo būrelius, kreiptis pagalbos į specialistus. 

46. Mokykla mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Mokymosi 

pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo mokiniui ir mokančio 

mokytojo rekomendacijų.  

47. Gimnazija derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 

47.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką; pagal jį nedelsiant turi būti koreguojamas mokinio 

mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.; 

47.2. trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas ar nustato gimnazija pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

47.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

47.4. savanoriškos pagalbos būdus (tėvų, buvusių mokytojų ir kt.), pokalbių metodiką 

(mokinys – tėvai – mokytojas- administracija); 

48. Teikiant mokymosi pagalbą, 7 ir I gimnazijos klasėse trims klasėms, mokantis lietuvių k. 

ir matematikos, sudaromos keturios laikinosios grupės pagal mokinių gebėjimus. Veikia 

konsultaciniai centrai gabiems mokiniams. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 
 

       49. Gimnazija sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam nepalankias 

socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 

pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

Neformaliojo ugdymo valandos mokiniams neprivalomos ir laisvai pasirenkamos. Gimnazija siūlo 

mokiniams rinktis neformaliojo švietimo programas iki rugsėjo 5 dienos. 

       50. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į bendruosius valstybės ir 

savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro ir 

vykdomos patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo 

vaikų švietimo tikslus. Valandos kiekvienai programai įgyvendinti skiriamos visiems mokslo 

metams, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę: 

 

Neformaliojo švietimo būreliai 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniams 

Eil.nr. Mokytojo pavardė, vardas Veikla Klasės Val. sk. 

Akademinė veikla 

1.  Stumbrienė Regina Jaunieji žurnalistai 5-8, I-IV gimn. 3 

2.  Butkutė Snieguolė Jaunasis tyrėjas 8, I-II gimn. 1 

3.  Vasiliauskas Alfredas C++ programavimo klubas III-IVgimn. 1 

 

Organizacijos, visuomeninė veikla 

4.  Šadauskienė Jurgita Jaunieji maltiečiai 5-8, I-IV gimn. 2 
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5.  Rudokienė Vida Mokinių savivalda 5-8, I-IV gimn. 3 

6.  Bučiūnienė Inga  Žemės skautai 5-8, I-III gimn. 1 

7.  Mikalauskaitė Kristina Ateitininkai 5-8, I-II gimn. 2 

Meninė veikla 

8.  Bardauskienė Janina Dramos studija 5-8  2 

9.  Bardauskienė Janina Teatro studija  I-II gimn. 2 

10.  Bardauskienė Janina Dramos  studija III-IV gimn.  4 

11.  Skrebys Stasys Jaunieji fotografai 5-8, I-IVgimn. 4 

12.  Skrebys Stasys Kino menas 7-8, I-IV gimn. 2 

13.  Kontrimienė Zita Poezijos teatras 5-8 1 

14.  Cimbalienė Nijolė Scenografija 8, I-II gimn. 2 

15.  Ambrazevičienė Roma Taikomoji dailė 5-8, I-IV gimn. 2 

16.  Bijanskienė Aida Minčių spalvos 5-8, I-IVgimn. 2 

17.  Garbaliauskienė Jecinta Mišrus choras 5-8, I-IVgimn. 3 

18.  Garbaliauskienė Jecinta Instrumentinis ansamblis 5-8, I-IVgimn. 2 

19.  Babachinas Evgenijus Medienos  drožyba 5-8,I-II gimn. 2 

20.  Mackuvienė Violeta Prancūziškas teatras 6-8, I-IVgimn. 3 

21.  Trepekūnas Vygintas Orkestras 5-8,I-IVgimn. 2 

Sportinė veikla 

22.  Karanauskaitė Violeta Gimnazijos lyga 8, I gimn. 2 

23.  Meliūkštis Kęstutis Dviračių turizmas 5-8, I-IIIgimn. 2 

24.  Semčišinas Vasilijus Sveikuoliai 8, I-IVgimn. 2 

25.  Grinius Darius Šiuolaikinis šokis 5 2 

  

 

      51. Gimnazija, įvertinusi mokinių  poreikius, atsižvelgdama į gimnazijos  tapatumą, gimnazijos 

materialinę bazę ir resursus,  neformaliojo švietimo  valandas skiria dorinių vertybių ugdymui, 

meninėms, sportinėms, mokslinėms, techninėms saviraiškos programoms, jaunimo organizacijų 

veiklai, tautiniam tapatumui ugdyti.     

     52. Neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičius gimnazijoje 12 mokinių Mokytojų tarybos 

2017-06-29 posėdžio nutarimu, protokolo Nr. MT2-12. 

    53. Neformaliojo švietimo veikla vykdoma pagal tvarkaraštį, apskaita vykdoma elektroniniame 

dienyne.  Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių 

registre. 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

    54. Gimnazija, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į ugdymo turinį integruoja 

kelių dalykų turinį, dalykų turinio temas ar problemų sprendimą.  

    55. Išanalizavusi numatomų integruoti programų tikslus, turinį ir ryšį su bendrųjų programų 

tikslais ir turiniu, atsižvelgdama į gimnazijos  tikslus ir kontekstą, mokinių poreikius ir 

bendruomenės susitarimus, gimnazija įgyvendina integruotas programas: 

   55.1. integruojant į dalyko ugdymo turinį; 

   55.2. integruojant kelių dalykų turinį; 
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   55.3. skiriant tam mokymosi dienų per mokslo metus. 

   56. Dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai užtikrinti nurodoma: 

   56.1. integruojamoji tema dalykui skirtame apskaitos skiltyje, jei integruojamoji programa 

integruojama į dalyko turinį;  

    56.2. jei integruojamas kelių dalykų turinys ir pamokoje dirba du mokytojai, integruojamų dalykų 

pamokų turinį dienyne būtina įrašyti tų dalykų apskaitai skirtose elektroninio dienyno skiltyse;  

   56.3. integruojamoji programa kaip atskiras dalykas, jei jai skiriamos atskiros mokymosi dienos 

per mokslo metus (nurodoma, kiek pamokų skiriama); 

   56.4. jei veikla integruojama į auklėjamąją veiklą pamokos turinį dienyne pildo klasių auklėtojas, 

konsultuojantis mokytojas, kurio darbui pamokos skiriamos iš valandų mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti, apskaitą veda konsultacinio centro dienyne. 

   57. Mokykla sudaro sąlygas ir skatina mokinius dalyvauti integruotuose gamtos, socialinių 

mokslų, matematikos, technologijų, inžinerijos dalykų projektuose ar kitose veiklose. 

  58. Į ugdymo dalyko turinį  arba auklėjamąją veiklą integruojama: 

  58.1. Laisvės kovų istorija 0,5 valandos per mokslo metus į  pilietiškumo pamokas  II gimnazijos 

klasėse; 

  58.2. po tris valandas socialinės - pilietinės veiklos į  pilietiškumo pamokas  I-II gimnazijos 

klasėse; 

   58.3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, Olweus patyčių prevencijos 

programa; 

   58.4. dalykų atskiras temas pagal dalykų mokytojų susitarimą . 

   59. integruojant kelių dalykų turinį:  

   59.1. lietuvių kalbą ir IT 7 klasėje, mokant   modulį ,,Teksto kūrimo praktikumas” 0,5 valandos 

per mokslo metus, skiriant pagal poreikį pamokų iš ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti 

numatytų pamokų; 

   59.2. matematiką ir IT 8 klasėje, mokant  modulį ,, IKT taikymas matematikos mokymui/si “ 0,5 

valandos per mokslo metus skiriant pagal poreikį pamokų iš ugdymo poreikiams ir mokymosi 

pagalbai teikti numatytų pamokų. 

   60. Skiriant tam mokymosi dienų per mokslo metus: 

   60.1. Žmogaus saugos mokymui III gimnazijos klasėse, skiriant vieną mokslo metų dieną birželio 

mėnesį: 

Klasė Turinys Val.sk. Data, vykdytojai 

III gimn.  1. Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir 

pavojams. 

2. Saugi elgsena buityje ir gamtoje. 

3. Saugi elgsena kelių eismo aplinkoje. 

4. Saugi elgsena ekstremaliose situacijose. 

5. Saugi elgsena teroristinio akto atveju.  

6. Pirmosios  pagalbos teikimas 

6 val. 2018 m. birželis,  

klasių auklėtojai, 

žmogaus saugos mokytoja 

 

   60.2. Atsižvelgiant į gimnazijos specifiką, po vieną dieną per mokslo metus 5-8, I-IV gimnazijos 

klasėms organizuojama Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena. Vadovaujamasi Sielovadinės 

veiklos planu, patvirtintu direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-45. 

   Programų apibūdinimas: 

5 klasė: „Bendruomenė? Taip, ačiū“. Pagrindinės mintys: bendruomenė – vieta asmenybės augimui; 

visų bendruomenės (klasės) narių svarba; Jėzaus pažinimas padeda tarpusavio įsiklausymui, 

geresniam vienas kito supratimui. Vertybės: išklausymo, dialogo ir bendradarbiavimo svarba; kitų 

žmonių priėmimas; priklausymo grupei patirtis.  
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6 klasė: „Ar verta gyventi? Gyvenimas – dovana“. Pagrindinės mintys: įvairių požiūrių į gyvenimą 

tyrinėjimas pagal apklausos duomenis; susipažinimas su tuo, ką Šv. Raštas sako apie gyvenimą; 

patirtis, ką reiškia dovanoti savo kūrybinį darbą veltui, ką reiškia iš tikrųjų švęsti Gyvenimo šventę. 

Vertybės: Pozityvus požiūris į kasdienį gyvenimą; gyvenimo teikiamų galimybių vertinimas; 

krikščioniško šventimo vertinimas.  

II pusmetį siūloma programa „Vertybės“ . Santrauka: vaikai palygins žinomo žmogaus vertybes su 

Jėzaus vertybėmis. Siekiama, kad mokiniai geriau įsisavintų evangelines vertybes. 

7 klasė: „Jie gyvena drauge su mumis. Mano šeima“. Pagrindinės mintys: šeima – erdvė, kurioje 

bręstama, bendradarbiavimo vieta; šeimos problemos; šeima – Dievo dovana,-tikrovė, kurią galime 

ugdyti. Vertybės: pajautimas, kad esi mylimas šeimoje; noras bendradarbiauti šeimoje; priėmimas 

šeimos tokios, kokia ji yra ir noras tobulinti santykius šeimoje.  

Arba (pasirinktinai): „Mano vertybės“. Santrauka: asmeninis anketos su išvardintais 40 poelgių 

pildymas atsižvelgiant, kaip tuos poelgius vertina draugai, suaugusieji, jie patys; vertybių 

įsisavinimo studija, savo ir Jėzaus vertybių lyginimas; žaidimas „pasimatymas“. 

8 klasė: „Keistis – tai bręsti. Pagrindinės mintys: Bręsti – kvietimas augti įveikiant baimę, 

sunkumus ieškant savo tapatybės; galimybės įveikti kliūtis: įsivardinimas, kas trukdo bręsti, 

susitaikymo sakramento šventimas; bręsti – gyventi dėl kitų. Vertybės: gilesnis savęs pažinimas, 

pasišventimas, ramybė. Arba (pasirinktinai): „Galimybės ir pasirinkimai“. Santrauka: vertybių 

„aukcionas“ – pagilinimas: koks mano gyvenimo tikslas, kaip aš kreipiu savo gyvenimą šio tikslo 

link, kas kliudo įgyvendinti pasirinktą tikslą, kokių pastangų reikia; kasdieniai apsisprendimai: kaip 

pasakyti „ne“; filmo „Tavo pasirinkimas“ peržiūra ir aptarimas. 

I klasė: „Prievarta ir krikščioniškas požiūris į ją“.  Pagrindinės mintys: gyvenimo patirties 

įvardijimas, gyvenimo patyrimo apsvarstymas; prievartos priežastys ir pasekmės; krikščioniška 

patirtis, - taikingi konfliktų sprendimo būdai. Vertybės: tiesa, sąžiningumas, pagalba nuskriaustam, 

atleidimas. Arba: Alfa programos savaitgalis ir (arba) rekolekcijos „Stipriau už neapykantą“ 

II klasė: „Vidinis kompasas“. Santrauka: įžanginis ‚pasitikėjimo‘ žaidimas, asmeninė pratyba: 

„Mano troškimų medis“; mano mintys apie mane, kitų mintys apie mane, Dievo mintys apie mane; 

asmeninė pratyba: „Gyvenimo upė – teigiamos ir neigiamos mano gyvenimo patirtys“, filmo 

„Skubėk mylėti“ peržiūra ir renginio refleksija. Arba: piligriminė kelionė į Vilnių „Gailestingumo 

keliu“. Siūlomas konkretus įsipareigojimas sielovados centre, senelių ar vaikų namuose, 

savanoriavimas 5 -8 klasių vertybių programose ir išvykose į vienuolynus. 

III klasė: pagal pasirinkimą (evangelizacinis renginys, išvyka į Baltriškių vienuolyną ir pan.). Be to 

siūlomos „Kairos“ , „Pažink save“ rekolekcijos. 

IV klasė: pagal pasirinkimą. Be to siūlomos „TEK“ rekolekcijos. 
 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

61. Diferencijuotu ugdymu atsižvelgiama į mokinio turimą patirtį, motyvaciją, interesus, 

siekius, gebėjimus, mokymosi stilių, pasiekimų lygius, nes mokiniui pagal tai turi būti pritaikomi 

mokymosi uždaviniai ir užduotys, ugdymo turinys, metodai, mokymo(si) priemonės, mokymosi 

tempas, mokymosi aplinka ir gali būti skiriamas nevienodai mokymosi laiko. Diferencijuoto 

ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti individualios pažangos. 

Juo taip pat kompensuojami brendimo, mokymosi tempo netolygumai, atsirandantys vertikaliojo 

skirstymo klasėmis pagal mokinių amžių sistemoje. 
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62. Diferencijavimas gali būti taikomas: 
 

62.1. mokiniui individualiai; 
 

62.2. mokinių grupei: 
 

62.2.1. pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias mokymosi 

strategijas; 
 

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

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

83. Dėl pergrupavimo tikslų ir principų susitarus su mokinių tėvais Gimnazijos tarybos 2017-

06-29 posėdžio nutarimu, protokolo Nr. GT1-5 formuojamos laikinosios grupės vieneriems metams. 

Mokinių priskyrimas aukštesniųjų gebėjimų grupei vykdomas vadovaujantis diagnostinių 

kontrolinių rezultatais ir metiniais įvertinimais. Šioje grupėje taikomos aukštesnįjį pasiekimų 

lygmenį atitinkančios ugdymosi strategijos. Klasėje mokytojas ugdymą organizuoja 

diferencijuodamas ir personalizuodamas ugdymą: 

83.1. per lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pamokas trijose paraleliose 8, II 

gimnazijos klasėse vienu metu dirba 3 dalyko mokytojai ir suformuojama viena aukštesniųjų 

pasiekimų mokinių grupė (II gimnazijos klasėje VGTU grupė);. 

83.2. per lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pamokas trijose paraleliose 7, I 

gimnazijos klasėse vienu metu dirba 4 dalyko mokytojai ir suformuojama viena aukštesniųjų 

pasiekimų mokinių grupė (I gimnazijos klasėje VGTU grupė); 

83.3. skirtingoms mokymosi strategijoms įgyvendinti, mokantis informacinių technologijų II 

gimnazijos klasėse; 

83.4. sudarant galimybę rinktis modulius, pasirenkamuosius dalykus I, II, III, IV gimnazijos 

klasėse; 

83.5 pasiekimų skirtumams mažinti 6-8, I-II gimnazijos klasėse, anglų kalbos pamokose 

vienos klasės mokinius skirstant į dvi grupes pagal pasiekimo lygį; 

83.6. per gamtamokslinio ugdymo (biologijos, chemijos, fizikos) pamokas I-II gimnazijos 

klasėse, II gimnazijos klasėse ir per geografijos pamokas trijose paraleliose klasėse vienu metu 

dirba 3 dalyko mokytojai ir suformuojama viena aukštesniųjų pasiekimų mokinių grupė (I- II 

gimnazijos klasėje VGTU grupė). 

        84. Vadovaujantis  bendradarbiavimo su VGTU 2015-05-12 sutartimi gamtos mokslų, 

matematikos, gamtos mokslų kompetencijų plėtrai suformuotos VGTU grupės I, II, III gimnazijos 

klasėse.  
nuočia 

 

VIENUOLIKTASIS  SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

85. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnius ugdymo(si) 

pasiekimus, prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamas kompetencijas, išsikelti įgyvendinamus 

tikslus ir jų siekti. 

86. Individualų ugdymo planą gimnazija sudaro: 
 

86.1. mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą (6 priedas);  

86.2. mokiniui, atvykusiam mokytis iš užsienio;  

        86.3. mokiniui, kuris mokosi  mokomas namie; 

86.4. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, kuris mokosi pagal individualizuotą 

bendrojo ugdymo programą. 
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87. Gimnazija priima sprendimą dėl mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

programą, individualaus plano sudarymo būtinumo. Rekomenduojama individualų planą sudaryti 

mokiniui, kurio pasiekimai žemi, arba mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypatingai galinčių pasiekti 

aukščiausią ir aukštą lygmenis, gabumams plėtoti ir gebėjimams ugdyti, ir siekti individualios 

pažangos). 

88. Siekiant stebėti individualią mokinio pažangą ugdymo procese, rekomenduojama 

individualiame ugdymo plane apibrėžti individualius sėkmės kriterijus, numatyti mokinio ir 

mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) indėlį į mokinio mokymąsi ir kt. Individualus ugdymo planas turi 

būti aiškus ir suprantamas mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams). Mokinio individualus 

ugdymo planas gimnazijoje periodiškai peržiūrimas ir, jeigu reikia, koreguojamas. 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS  IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

89. Gimnazija: 

89.1. organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, siekiant 

individualios kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, puoselėjant jo sveikatą, socialumą ir brandą. 

Pusmečiams sudaro mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos bendradarbiavimo planus, 

tvirtinamus gimnazijos direktoriaus; 

89.2. užtikrina, kad tėvai ir gimnazija keistųsi abipusiai reikalinga informacija; 

89.3. sudaro tėvams (globėjams, rūpintojams) sąlygas dalyvauti gimnazijos gyvenime, 

savanoriauti, kartu su mokytojais ir mokiniais spręsti mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio, 

turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos ir kitus klausimus;  

89.4. užtikrina, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus 

mokyklos veiklai tobulinti. 

90. gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, skatina (ir konsultuoja) 

mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus): 

90.1. sukurti mokiniams tinkamą, skatinančią mokytis, edukacinę aplinką namuose;  

90.2. kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti mokytis; 

90.3. padėti vaikams mokytis namuose; 

90.4. palaikyti ir stiprinti dvasinius ryšius su vaiku, jį ramiai išklausyti, patarti, padėti, 

domėtis vaiko veiklomis gimnazijoje ir už jos ribų; 

90.5. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose gimnazijoje ir už 

jos ribų.  

         91. Gimnazija planuoja įvairias mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos 

bendradarbiavimo formas. Bendradarbiavimo formos aptariamos bendrame klasių auklėtojų, 

specialistų ir administracijos posėdyje rugsėjo mėnesį. 

        92. Bendradarbiavimo aspektai: 

92.1. tėvystės įgūdžių stiprinimas: 11 savaičių ALFA kursai mokinių tėvams, paskaitos, 

seminarai, konsultacijos; bendruomenės šventės, renginiai; 

92.2. bendravimas  ir bendradarbiavimas: informacijos teikimas apie ugdymo programas ir 

vaiko pažangą ir atgalinio ryšio iš tėvų siekimas; reguliarus informacijos suteikimas du kartus 

metuose organizuojant klasių tėvų susirinkimus, rengiant informacinius susirinkimus klasių 

koncentrais, teikiant informaciją  pranešimais elektroniniu dienynu, telefoniniais skambučiais, 

elektroniniais laiškais; 
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92.3. bendrų susitarimų priėmimas: du kartus metuose, gruodžio ir balandžio mėnesiais, 

aptariant signalinių pusmečių rezultatus klasėse, gruodžio  mėnesį, organizuojant Atvirų durų dienas 

visų mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams); vasario  mėnesį, organizuojant tikslines Atvirų durų 

dienas mokinių, turintiems mokymosi problemų, tėvams (globėjams, rūpintojams); tarpininkavimas 

kreipiantis į atsakingas institucijas ar specialistus; dvišalių, trišalių  sutarčių pasirašymas;  

92.4. savanorystė: sąlygų sudarymas tėvams dalyvauti gimnazijos  gyvenime, teikti 

pasiūlymus įvairiais ugdymo klausimais, Iniciatyvių tėvų klubo veikla, tėvų pagalba įgyvendinant 

klasių, gimnazijos planus, programas.   

92.5. sprendimų priėmimas: tėvų įtraukimas  į gimnazijos  sprendimų priėmimą, gimnazijos 

pastangos atrasti ir išugdyti tėvų lyderius ir atstovus, tėvų dalyvavimas tėvų komitetuose, 

gimnazijos,  iniciatyvinėse grupėse. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

91. Gimnazija priima atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą (toliau – 

tarptautinė bendrojo ugdymo programa), mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą, 

informuoja savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyrių ir numato atvykusio 

mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvą, kurios tikslas – veiksmingai reaguoti į atvykusių 

mokytis asmenų poreikius ir, bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais 

atstovais, sudaryti mokiniams galimybes sklandžiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą: 

91.1. išklauso atvykusiųjų asmenų lūkesčius ir norus dėl mokymosi kartu su bendraamžiais 

(suaugusiųjų – pagal suaugusiųjų bendrojo ugdymo programą), švietimo pagalbos poreikio ar 

poreikio tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

91.2. aptaria gimnazijos teikiamos pagalbos formas ir būdus; gimnazijos, mokinio ir tėvų 

įsipareigojimus, sudarydama atskirą mokymo sutartį besimokantiems išlyginamojoje mobiliojoje 

grupėje. 

91.3. atsižvelgus į 90.1 ir 90.2 punktuose nurodytus dalykus parengia atvykusio mokinio 

įtraukties į gimnazijos bendruomenės gyvenimą planą: 

91.3.1. numato apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę; 

91.3.2. pasitelkia mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai 

įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis; 

91.3.3. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais), jeigu mokinys nepilnametis; 

91.3.4. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų 

skirtumams likviduoti; 

91.3.5. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį laikotarpį; 

91.3.6. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau integruotis; 

91.3.7. kai mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, organizuoja jo lietuvių kalbos 

mokymąsi intensyviu būdu išlyginamojoje grupėje, kartu užtikrina, kad dalį laiko jis mokytųsi kartu 

su bendraamžiais. Intensyviai lietuvių kalbos mokoma (si) iki vienerių metų, o pagalbos teikimas 

numatomas keleriems (2–4) metams.  
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KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS IŠLYGINAMOJOJE GRUPĖJE 

 

92. Išlyginamoji grupė yra steigiama Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 

19 d. sprendimu Nr. 1-54-9 ,,Dėl išlyginamosios mobiliosios grupės užsieniečių vaikams Panevėžio 

Kazimiero Paltaroko vidurinėje mokykloje komplektavimo“. 

93. Gimnazija rengia išlyginamosios  grupės ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį: 

93.1. mokiniai išlyginamojoje grupėje mokosi visų tos klasės ugdymo plano dalykų, tik tam 

tikros ugdymo srities (lietuvių kalbos, kitų kalbų, gamtamokslinių, socialinių, menų, tiksliųjų 

mokslų) dalykų ar vieno dalyko;  

93.2. grupės ugdymo planas sudaromas taip, kad didžiausias mokinio pamokų skaičius per 

savaitę neviršytų 28 pamokų. Neformaliojo švietimo pamokų (arba veiklų), skirtų mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, skaičius neturi viršyti 10 pamokų per savaitę; 

93.3. mokiniams ugdymo plane gali būti siūloma įvairių dalykų modulių: pasiekimų spragoms 

kompensuoti, dalyko žinioms ir gebėjimams gerinti, naujam dalyko turiniui išmokti ir kt. 

94. Gimnazija bendradarbiauja su išlyginamojoje grupėje besimokančiųjų tėvais (globėjais, 

rūpintojais), nuolat teikia informaciją apie mokinių daromą pažangą. 

95. Lietuvių kalbos mokoma vadovaujantis Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų 

grupių lietuvių kalbos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 

m. birželio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1216 „Dėl Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų 

grupių lietuvių kalbos programos patvirtinimo“. 

96. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti 

Lietuvos Respublikoje, vaikų ugdymas išlyginamojoje laikinojoje grupėje organizuojamas 

vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti 

Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose 

mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, 

atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo 

išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

97. Gimnazijos tarybos 2017-06-29 posėdžio nutarimu, protokolo Nr. GT1-5 gimnazija, 

įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nustato laikinosios mokymosi grupės 

dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Pagrindiniame ugdyme minimalus skaičius laikinoje grupėje – 4 

(prancūzų k. I gimnazijos klasėse), maksimalus -  32 mokiniai. Viduriniame ugdyme laikinosios 

grupės sudaromos iš ne mažiau kaip 7 mokinių, kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko 

kurso programą, tą patį dalyko modulį ir pasirenkamąjį dalyką. Maksimalus skaičius laikinoje 

grupėje 30. 

98. Gimnazija ugdymo turiniui įgyvendinti klases  dalina į grupes: 

98.1. doriniam ugdymui (tikybai) nuo septintos klasės; 

98.2.informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsižvelgiant į darbo vietų 

kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma, nuo penktos klasės;  

98.3. užsienio kalboms (1-ajai ir 2-ajai) mokyti; 
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98.4. kūno kultūrą mokyti nuo aštuntos klasės. 

99. Siekiant sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti individualios pažangos,  

per lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pamokas trijose paraleliose 7, I gimnazijos klasėse 

vienu metu dirba 4 dalyko mokytojai ir suformuojama viena aukštesniųjų pasiekimų mokinių grupė 

(I gimnazijos klasėje VGTU grupė). 

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

100. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu 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.  

        101. 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. Mokiniui, mokomam namie, gimnazija, suderinusi su mokinio 

tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, 

parengia individualų ugdymo planą. 
 

102. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 5–6 

klasėse skiriama 12 savaitinių pamokų, 7–8 klasėse – 13, 9–10, gimnazijos I–II klasėse – 15, 

gimnazijos III–IV klasėse – 14. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys 

gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniams, 

kurie mokosi namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio mokymosi forma, 

skiriama iki 15 procentų, grupine mokymosi forma – iki 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų 124, 

143 punktuose nustatyto pamokų skaičiaus mokiniui per savaitę. 

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

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

dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma 

„atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų 

ugdymo planą. Gimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 

papildomų pamokų per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokinio pasiekimams gerinti. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

104. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo 

programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų 

vykdymą. Mokiniui sudaromos sąlygos rinktis dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus, 

vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio 
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aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu 

Nr. ISAK-715 „Dėl Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams 

modelio aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 

metų mokiniams modelio aprašas). 

105. Gimnazija skiria adaptacinį vieno mėnesio laikotarpį pradedantiems mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją (5 klasių mokiniams) ir antrąją dalį (I gimnazijos klasių 

mokiniams ) bei naujai atvykusiems mokiniams. Siekiant padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, į 

šią veiklą įtraukiami klasės auklėtojai, mokiniai savanoriai, mokyklos švietimo pagalbos specialistai 

ir kt.  

106. Gimnazija, formuodama pagrindinio ugdymo programos turinį, skiria iš mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti mokantis skirtų valandų : 

106.1. 7 klasės IT ir lietuvių k. integracijos moduliui  ,,Teksto kūrimo praktikumas“ 0,5 

valandos, 8 klasės IT ir matematikos  integracijos moduliui ,,IKT taikymas matematikos mokymui 

/si” 0,5 valandos;  

106.2. I gimnazijos klasės mokiniams, VGTU grupei, rinktis modulį  ,,Fizika aplink mus“ 

pagilinto fizikos dalyko mokymosi programą, panaudodama 1 valandą; 

 106.3. lietuvių k. ir literatūros bei matematikos moduliams  mokantis pagal pagrindinio 

ugdymo programos antrąją dalį: 

I MM1(VGTU grupė) ,,Sprendimo strategijos paieška“ , 

I MM2 ,,Matematika besidomintiems“,  

I MM3 ,,Matematikos žinių gilinimas“  

IMM4 ,,Uždavinių sprendimo būdai“ 

I LM1 ,, Skyrybos naujovės: teorija ir praktika“ , 

I LM2 „Kalbos labirintai: lietuvių kalbos sintaksė ir morfologija“ , 

I LM3  ,,Teksto skaitymo, suvokimo ir raštingumo praktikumas“,   

ILM4 ,,Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, panaudodama 8 valandas  iš mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti mokantis skirtų valandų. 

107. Gimnazija, formuodama ir įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, gali: 

107.1. iki 10 procentų didinti ar mažinti (perskirstyti) dalykui mokytis skiriamų pamokų 

skaičių. Perskirstyti dalykams skiriamas pamokas galima tarp keleto dalykų ar tarp visų;  

107.2. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoja ne pamokų forma, o projektine ar kitokia 

mokiniams patrauklia veikla, ne tik gimnazijoje, o motyvaciją mokytis skatinančiose saugiose 

aplinkose (žr.5.1.2, 21. punktus).   

108.3. 5-8, I-II gimnazijos klasėse bendrą klasei skirtą pamokų skaičių gimnazija paskirsto, 

atsižvelgdama į mokinių poreikius, gimnazijos galimybes, vadovaudamasi reglamentuojančiais 

dokumentais (7 priedas). 

        109. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir 

mokymosi pagalbai teikti, dar panaudojamos mokymo(si) pasiekimams gerinti, organizuojant  

trumpalaikes konsultacijas: 

 

Konsultaciniai centrai  5 - 8, I – IV gimnazijos klasių mokiniams 

Eil.nr. Mokytojo pavardė, 

vardas 

Klasės Veikla Val. 

sk. 

 

1.  Gudynienė Audronė 5/6/ I gimn. klasių įvairių poreikių 

mokiniams 
Lietuvių kalba 2 
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2.  Stumbrienė Regina 5,6 klasių spragų turintiems 

mokiniams 

Lietuvių kalba 1 

3.  Gaušienė Vida 5,6,Igimn. klasių spragų 

turintiems mokiniams 

Lietuvių kalba 1 

     

4.  Gibienė Rita 5/7 klasių įvairių poreikių 

mokiniams 
Angų kalba 2 

5.  Mackuvienė Violeta III gimn. klasių gabiems 

mokiniams 
Prancūzų kalba 2 

     

6.  Kondrotienė Joana III-IV gimn. klasių  

spragų turintiems mokiniams, 

norintiems pasiruošti VBE 

Matematika 2 

7.  Lukoševičienė 

Genovaitė (III a.) 
6 klasių spragų turintiems 

mokiniams 

Matematika 1 

8.  Lukoševičienė 

Genovaitė (IV a.) 
6 klasių gabiems mokiniams, 

I gimn. klasių gabiems 

mokiniams 

Matematika 1 

 

9.  Masiokienė Birutė 5 klasių gabiems mokiniams/ 

III-IV gimn. klasių spragų 

turintiems mokiniams, norintiems 

pasiruošti VBE 

Matematika 2 

10.  Girletė Asta 5,8 klasių gabiems mokiniams 

/Igimn. klasių  

 

Matematika 2 

11.  Kuzmickas 

Aleksandras 
5-8, I-IVgimn. klasių įvairių 

poreikių mokiniams 
Informacinės 

technologijos 
4 

12.  Lažauskienė Irma 5-8, I-IIgimn. klasių gabiems 

mokiniams 

Informacinės 

technologijos 

1 

13.  Vasiliauskas Alfredas IIIgimn. spragų turintiems 

mokiniams, norintiems pasiruošti 

VBE 

Informacinės 

technologijos 

1 

     

14.  Kazlauskienė Alma 8, I-IVgimn. klasių įvairių 

poreikių mokiniams 
Istorija 1 

15.  Minienė Gražina IIIgimn. klasių spragų turintiems 

mokiniams, norintiems pasiruošti 

VBE 

Geografija 1 

     

16.  Butkutė Snieguolė I,II gimn. klasių įvairių poreikių 

mokiniams 
Chemija 1 

17.  Garuckienė Neringa 8  klasių įvairių poreikių 

mokiniams 

 

Biologija 1 

18.  Dambrauskienė Dalia 8  klasių įvairių poreikių 

mokiniams 

 

Fizika 1 

19.  Kytrienė Ina I,II gimn. klasių gabiems 

mokiniams 

Chemija 1 

20.  Misevičienė Daina I,IIgimn. klasių gabiems 

mokiniams 
Biologija 1 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

      110. Gimnazijoje įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį rūpinamasi lietuvių 

kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas Mokytojų tarybos 2017-06-29 posėdžio nutarimu, 

protokolo Nr. MT2-12:  

       110.1.Mokiniai taiko siejamąsias strategijas: 5-6 klasėse garsiai skaito, suvokia pavadinimą, 

tekstą sieja su ankstesnėmis žiniomis,  vaizdžiai įsivaizduoja, piešia (ar kitokiu būdu iliustruoja 

tekstą), atpasakoja žodžiu/raštu; 7-8 klasėse garsiai/tyliai skaito, sieja su ankstesnėmis žiniomis, 

daro išvadas;  I-II gimnazijos klasėse tyliai skaito, apmąsto, vertina. 

       110.2. Mokiniai taiko sisteminamąsias strategijas: 5-6 klasėse padalo tekstą į pastraipas, pažymi 

kiekvienos pastraipos raktinius žodžius, pabraukia/suformuluoja pagrindinę mintį; 7-8 klasėse 

padalo tekstą į pastraipas, braižo grafinę struktūrą, reziumuoja pastraipos turinį, apibendrina teksto 

turinį (apie ką ir ką autorius norėjo pasakyti); I-II gimnazijos  klasėse sistemina teksto turinį, 

formuluoja viso teksto temą ir pagrindinę mintį, pagrindinius teiginius, juos pagrindžiančius 

argumentus. 

        110.3. Mokiniai taiko savikontrolės ir savireguliacijos strategijas: 5-8, I-II gimnazijos klasėse 

kritiškai vertina tekstą, komentuoja, diskutuoja, planuoja tolesnį tos pačios/panašios temos tekstų 

skaitymą. Per visas mokomųjų dalykų pamokas, dirbant kompiuteriais, naudojami lietuviški 

rašmenys. Dalykų mokytojai skatina mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis 

žodžiu ir raštu per visų dalykų pamokas, atkreipia mokinių dėmesį į kalbinės raškos logiškumą, 

teiginių argumentavimą, nuoseklumą; 

          110.4. Dalykų mokytojai, vertindami mokinio mokomojo dalyko pasiekimus, informuoja 

mokinį apie raštingumo bei kalbos kultūros klaidas. Dalykų mokytojų pateikiamas užduotis naudoja 

skaitymo gebėjimams ugdyti.            

          111. Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (tikyba), 

kalbos (lietuvių kalba ir literatūra), užsienio kalbos, matematika, gamtamokslinis ugdymas 

(biologija, chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, 

socialinė-pilietinė veikla, ekonomika ir verslumas, psichologija), meninis ugdymas (dailė, muzika, 

šokis, teatras), informacinės technologijos, technologijos, kūno kultūra, bendrųjų kompetencijų ir 

gyvenimo įgūdžių ugdymas (žmogaus sauga, sveikatos ugdymas, krikščioniškųjų vertybių 

ugdymas.).   

112. Gimnazija Ugdymo karjerai programą, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos 

patvirtinimo“ įgyvendina veiklą integruodama į ugdymo procesą ir auklėjamąją veiklą  (8 priedas). 

mokinių konsultavimui skiriama 1 val. / sav. iš valandų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti. 

Mokiniams konsultacijas organizuoja Profesinės karjeros planavimo  koordinatorius.  

113. Ugdymo sričių įgyvendinimas.  

113.1. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tikybą) mokiniai mokosi nuolatinai, jo 

nesirinkdami. Šis mokinio ir jo tėvų/ globėjų/ rūpintojų sprendimas patvirtinamas pasirašant 

mokymosi sutartį.  

113.2. Lietuvių kalba ir literatūra. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį: 

113.2.1. siūlo mokiniams rinktis lietuvių kalbos ir literatūros modulius I-II gimnazijos klasėse 

įgūdžiams formuoti ir skaitymo gebėjimams gerinti, kalbos vartojimo praktikai ar kt.; 
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113.2.2. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas pašalinti mokymosi spragas 

(skiria konsultacijų.); 

113.2.3. mokinių įgūdžių įtvirtinimui 7 klasėje siūlomas  IT ir lietuvių k. integracijos modulis  

,,Teksto kūrimo praktikumas“, jam skiriant  0,5 valandos; 

113.2.4. per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas trijose paraleliose 7, I gimnazijos klasėse 

vienu metu dirba 4 dalyko mokytojai ir suformuojama viena aukštesniųjų pasiekimų mokinių grupė 

(I gimnazijos klasėje VGTU grupė). 

113.3. Užsienio kalbos. 

113.3.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

113.3.2. pirmosios užsienio kalbos (anglų) bendroji programa I-II gimnazijos klasėse 

orientuota į B1 kalbos mokėjimo lygį, o antrosios užsienio klabos (rusų, vokiečių, prancūzų) – į A2 

kalbos mokėjimo lygį bendruosius Europos kalbų metmenis; 

113.3.3. antrosios užsienio kalbos (rusų, vokiečių, prancūzų) mokoma nuo 6 klasės. Tėvai 

(globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) 

sutikimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą. Gimnazija sudaro galimybę rinktis antrąją užsienio 

kalbą iš ne mažiau kaip trijų užsienio kalbų (neįskaitant mokinių pirmosios užsienio kalbos, kurios 

mokėsi kaip ankstyvosios užsienio kalbos pagal pradinio ugdymo programą ir toliau tęsia 

mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą) ir mokytis pasirinktos kalbos.  

113.3.4. baigiant pagrindinio ugdymo programą, vykdomas užsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais, pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS. 

113.3.5. 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 toliau mokytis pradėtą kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą 

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

programų skirtumus: 

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

pamoka per savaitę; 

113.3.7. susidarius mokinių grupei, kurios dydį numato gimnazija, atsižvelgdama į mokymo 

lėšas, visai grupei skiriamos dvi papildomos pamokos.  

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

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

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

pageidavimu mokykla įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo 

sistemą. Gimnazija sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę 

vietoje užsienio kalbos pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos 

pamokas kitose klasėse. 

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

pritarus, pageidauja tęsti mokytis pradėtą kalbą, o gimnazija neturi tos kalbos mokytojo: 
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113.3.9.1. mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, 

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

su: savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinė mokykla (biudžetinė įstaiga); 

savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokykla (biudžetinė 

įstaiga); savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinė ir savivaldybės mokykla 

(viešoji įstaiga) ir nevalstybinė mokykla). Skiriant pamokų skaičių, vadovaujamasi Bendrųjų 

ugdymo planų 124 punktu; 

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

ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos kalbų 

metmenis). Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti kalbos 

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

susitarimą, kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo kriterijai. 

         113.4. Matematika. 

         113.4.1.Mokinių matematikos žinių lygis, remiantis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų 

duomenimis, yra nepakankamas, todėl skiriama daugiau dėmesio jam įtvirtinti sprendžiant skaičių ir 

skaičiavimų, algebros, geometrijos uždavinius. 

113.4.2.Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti  naudojamasi problemų 

sprendimo bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, tarptautinių mokinių 

pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis, kasmet dalyvaujama Nacionalinio egzaminų centro 

matematiniame-gamtamoksliniame raštingumo konkurse, visiems mokiniams keliami aukšti 

mokymosi lūkesčiai. 

         113.4.3. Mokiniams, kurie nepasiekia matematikos Pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos pašalinti mokymosi spragas skiriant 

konsultacijas ir organizuojant  mokymąsi to pačioje laikinojoje grupėje. 

122.2.3. Nuolat stebimi mokinių matematikos pasiekimai ir, remiantis nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų rezultatais, kurie leidžia objektyviai įvertinti kiekvieno mokinio pasiekimus 

ir sudaryti galimybes stebėti individualią pažangą ir teikti reikalingą mokymosi pagalbą 

gimnazijoje, numatomos užduotys ir metodai mokiniams spragoms įveikti, kurių mokymosi 

pasiekimai žemi. Paprastai šių mokinių žemi ir skaitymo gebėjimai, todėl  skiriama pakankamai 

laiko uždavinių tekstų analizei, jų vizualizacijai, užrašymui matematiniais simboliais. 

113.4.4.  Ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesas labiau individualizuojamas, 

diferencijuojamas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikiama įvairesnių, įdomesnių, įvairaus 

sunkumo ir sudėtingumo užduočių, naudojamasi nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ 

užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais. Mokiniai lanko matematikos 

būrelius, dalyvauja olimpiadose, konkursuose. 

113.4.5. Pamokose tikslingai naudojamasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis   

(3D klasė, Egzaminatorius.lt ir kt.) skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis matematiniam 

ugdymui (rengiant ir naudojant interaktyviąsias užduotis), atvirojo kodo dinaminės matematikos 

programa „GeoGebra“, apimančia geometriją, algebrą, statistiką.  

113.5. Informacinės technologijos. 

113.5.1. Informacinėms technologijoms 7–8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos. Siekiant 

mažinti mokinių mokymosi krūvį, organizuojamas integruotas informacinių technologijų mokymas: 

7 klasėje pirmą pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui 

(apie 50 procentų metinių pamokų), o antrą pusmetį informacinės technologijos integruojamos  (kiti 

50 procentų pamokų) su lietuvių kalba ir literatūra,  kai pamokoje dirba du mokytojai (lietuvių 
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kalbos ir informacinių technologijų), už mokytojo darbą atlyginama iš pamokų, skirtų mokinių 

ugdymo poreikiams tenkinti; 8 klasėje pirmą pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų 

bendrosios programos kursui (apie 50 procentų metinių pamokų), o antrą pusmetį informacinės 

technologijos integruojamos  (kiti 50 procentų pamokų) su matematika ir dirba du mokytojai, kai 

pamokoje  dirba du mokytojai (matematikos ir informacinių technologijų), už mokytojo darbą 

atlyginama iš pamokų, skirtų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti.   

113.5.2. I–II gimnazijos klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir 

vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba 

tinklalapių kūrimo pradmenų modulių. II gimnazijos klasėje gimnazija siūlo rinktis ne mažiau kaip 

iš trijų modulių. Modulį renkasi mokinys. 

113.6. Gamtamokslinis ugdymas. 

113.6.1. Siekiant gerinti gamtamokslinį raštingumą reikia tobulinti mokinių pasiekimus 

Žemės ir visatos bei gyvųjų sistemų ugdymo turinio srityse. 

113.6.2. Gimnazija užtikrina, kad: 

113.6.2.1. per gamtos mokslų dalykų pamokas būtų mokomasi tiriant. Ypač tai svarbu mokant 

fizikos ir biologijos;  

113.6.2.2. gamtos mokslų dalykų turinys apimtų mokinių gebėjimus analizuoti ir interpretuoti 

gamtamokslinių tyrimų ir duomenų rinkimo procedūras bei sąvokas, taip pat gebėjimų mąstyti ir 

diskutuoti gamtos temomis ugdymą; 

113.6.2.3. atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ugdymo procesas turi būti labiau 

individualizuojamas, diferencijuojamas. Ugdymo procese turėtų būti taikomos įvairesnės, 

įdomesnės, įvairaus sunkumo ir sudėtingumo užduotys. Mokymosi medžiaga pritaikoma 

atsižvelgiant į mokinių turimas žinias, įgūdžius ir ugdymosi poreikius. Per gamtamokslinio ugdymo 

(biologijos, chemijos, fizikos) pamokas I-II gimnazijos klasėse trijose paraleliose klasėse vienu 

metu dirba 3 biologijos, chemijos, fizikos mokytojai ir suformuojama viena aukštesniųjų pasiekimų 

mokinių grupė (I- II gimnazijos klasėje VGTU grupė). 

113.6.3. Įgyvendinant numatytą gamtos mokslų turinį deramai skiriama gamtamoksliniams 

tyrimams: stebėjimui, analizavimui, eksperimentavimui, modeliavimui, įvairioms praktinėms 

veikloms, dalis fizikos, chemijos, biochemijos ir mikrobiologijos laboratorinių darbų atliekami 

VGTU laboratorijose pagal parengtą VGTU klasės veiklos planą, patvirtintą gimnazijos 

direktoriaus.   Ugdymo procese mokiniai skatinami bendradarbiauti ir (ar) dirbti komandoje, 

derinami įvairūs ugdymo metodai ir ugdymo inovacijos. Ugdymo turinyje daugiau dėmesio 

skiriama gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame 

gyvenime. 

113.6.4. Gimnazija siekia užtikrinti, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti 

būtų skiriama ne mažiau kaip 30–40 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Nesant 

sąlygų atlikti eksperimentus gimnazijoje, kurioje mokosi mokinys, sudaromos sąlygos juos atlikti 

VGTU, KTU laboratorijoje.  

        113.6.5. Gimnazijoje mokymosi aplinka gamtamoksliniam ugdymui iš dalies pritaikyta 

eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti. Eksperimentinių ir praktinių darbų metu per 

biotechnologijas klasė dalijama į grupes. 

        113.6.6. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi ne tik kilnojamosiomis ir 

virtualiosiomis laboratorijomis, šiuolaikiškomis edukacinėmis erdvėmis, mokymosi ištekliais už 

mokyklos ribų (mokslo parkų, universitetų, verslo įmonių laboratorijomis, nacionaliniais parkais ir 



28 

 

 

kt.), bet turimomis mokyklinėmis priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir 

(ar) pasigaminamomis priemonėmis.  

113.6.7. Gimnazija skatina mokinius įsitraukti į gamtos mokslų klubų, būrelių, pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių (biotechnologijų, 3D spausdinimo ir kt.) veiklas, dalyvauti įvairiuose 

gamtamokslinio raštingumo konkursuose, organizuoja veiklą po pamokų, įtraukiančią mokinius į 

tyrinėjimus, arba, nesant galimybių tai atlikti mokykloje, siunčia mokinius į kitas institucijas. 

113.7.Technologijos. 

113.7.1. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

113.7.2. Mokiniams,  pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją 

dalį, technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Šio 

kurso programos įgyvendinimas (intensyvinimas, ekskursijos, susitikimai ar kt.) numatytas 

gimnazijos ugdymo plane, kursą dėsto profesinio informavimo konsultantas.  

113.7.3. Baigę integruoto technologijų kurso programą, mokiniai pagal savo interesus ir 

polinkius renkasi vieną iš privalomų technologijų programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų, biotechnologijų). I gimnazijos klasėje VGTU grupės mokiniai renkasi biotechnologijas. 

Visos klasės dalinamos  į du pogrupius pagal abėcėlę. I  gimnazijos klasėje mokslo metų pabaigoje 

mokiniai gali keisti technologijų kurso programą, parašę motyvuotą prašymą gimnazijos 

direktoriaus vardu. II gimnazijos klasėje technologijų kurso programa nekeičiama. 

113.7.4. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, siūloma 

rinktis biotechnologijas, atsižvelgiant į specifinius VGTU grupės mokinių poreikius. Mokiniai, 

mokydamiesi pagal gimnazijos parengtą biotechnologijų ugdymo programą, įgyja pasiekimų, 

artimų ar tolygių numatytiesiems pagrindinio ugdymo technologijų bendrojoje programoje. 

113.8. Socialinis ugdymas. 

113.8. 1. Per socialinio ugdymo dalykų pamokas mokymąsi rekomenduojama grįsti tiriamojo 

pobūdžio metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu ir 

informacinėmis komunikacinėmis technologijomis. 

113.8.2. Siekiant gerinti gimtojo krašto (ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas 

galimybes, dalį istorijos ir geografijos pamokų rekomenduojama organizuoti netradicinėse 

aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, vietos savivaldos institucijose, saugomų 

teritorijų lankytojų centruose), naudotis virtualiosiomis mokymosi aplinkomis. 

113.8.3. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas 

į pilietiškumo pagrindų pamokas.  

113.8.4. Socialinių - pilietinių kompetencijų ugdymas (projektinė veikla) 6 valandos 

integruojamos į pilietiškumo pagrindų pamokas. 

113.8.5. Gimnazija III-IV gimnazijos klasėse mokiniams siūlo socialinius pasirenkamuosius 

dalykus: psichologiją, ekonomiką ir verslumą, politologijos pagrindus.  

113.8.6. 5–6 klasėse integruojami Europos ir Lietuvos istorijos epizodai.  

113.8.7. II-IV gimnazijos klasėse į ugdymo turinį integruojamos Lietuvos ir pasaulio realijos, 

kurios turi būti nuolat ir sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su mokiniais, nacionalinio 

saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias 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 
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nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija 

sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas. 

113.9. Kūno kultūra. 

113.9.1 Gimnazija kūno kultūrai mokyti 5 klasėje skiria 3 valandas per savaitę. Viena iš jų 

skiriama mokyti sportiniam šokiui. Kūno kultūrai skiriant 2 valandas per savaitę, sudaromos 

sąlygos visiems mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo 

pratybas (pavyzdžiui, plaukimo, šokio, teniso ir pan.) per neformaliojo švietimo veiklą mokykloje 

ar neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. Gimnazija užtikrina pasiūlos įvairovę ir tvarko mokinių, 

lankančių šias pratybas, apskaitą. 

113.9.2. Kūno kultūrai mokytis sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės nuo aštuntos 

klasės. 

113.9.3. Organizuojant kūno kultūros pamokas patalpose, turi būti atsižvelgiama į Higienos 

normos reikalavimus. 

113.9.4. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių 

mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir 

gydytojo rekomendacijas. 

113.9.5. Mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, 

gimnazija siūlo kitą veiklą (pavyzdžiui, stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių 

klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). 

113.9.6.Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje. 

113.10. Meninis ugdymas. 

113.10.1. Meninio ugdymo dalykus sudaro dailės, muzikos ir pasirenkamasis teatro dalykai.  

114.Mokinys privalo mokytis visų Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte klasei nurodytų 

dalykų,  

115. Gimnazijoje pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2017–2018  

 

 

III SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

116. Vidurinio ugdymo programa vykdoma, vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, Ugdymo programų aprašu, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu, Geros mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgiama į Mokymosi 

krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašą. 

117. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. Vidurinio ugdymo 

programos turinį sudaro: 

117.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai – dorinis ugdymas (tikyba), lietuvių kalba 

ir literatūra, užsienio kalba (anglų), matematika ir privalomai pasirenkami dalykai – istorija, 

geografija, biologija, chemija, fizika, dailė, muzika, teatras, fotografija, tekstilė ir apranga, bendroji 

kūno kultūra, pasirinkta sporto šaka (krepšinis, tinklinis, aerobika); 
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117.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai – informacinės technologijos, 

užsienio kalba (rusų, vokiečių, prancūzų), ekonomika ir verslumas, debatai ir retorikos menas, 

braižyba, politologijos pagrindai, bioetika, psichologija, dalykų moduliai – samprotavimo ir 

literatūrinio rašinio kūrimas, kalbos vartojimo praktika, matematikos probleminiai uždaviniai, 

matematikos žinių gilinimas, klausymo ir kalbėjimo įgūdžių tobulinimas, rašytinės ir sakytinės 

komunikacijos tobulinimas, istorijos raida istoriniuose šaltiniuose, fizikos uždaviniai ir jų praktinis 

aspektas, funkcinių grupių chemija, programavimo praktikumas, biologinės organizacijos 

lygmenys. Pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.  

118. Gimnazija nustato mokinio individualaus ugdymo plano struktūrą 2017-2018 ir 2018-2019 

m. m., patvirtintą direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. M-73 (6 priedas). 

119. Mokiniai gali keisti pasirinktą dalyką, dalyko kursą, dalyko modulį, jo atsisakyti ar 

pasirinkti naują  pagal Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos  mokinio pasirinkto dalyko, 

dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar 

dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo keitimo tvarką, patvirtintą direktoriaus 2017 m. 

birželio 30 d. įsakymu Nr. V-270  ir suderintą Mokytojų tarybos 2017-06-29 posėdžio nutarimu, 

protokolo Nr. MT2-12. (9 priedas).  

120. III klasių  mokinys individualų ugdymo planą gali koreguoti pusmečio ir mokslo metų 

pabaigoje; IV klasių  mokinys individualų ugdymo planą gali koreguoti tik I pusmečio pabaigoje. 

       121. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir 

atsižvelgdamas į mokymosi pasiekimus, polinkius, lūkesčius, tolesnius mokymosi planus, priima 

sprendimą, kokius dalykus ar modulius renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, iki 

rugsėjo 18 d. apsisprendžia dėl vieno brandos darbo rengimo ir padedant karjeros konsultantui, 

klasės auklėtojui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, mokytojams, kitiems specialistams, 

dalyvaujant tėvams (globėjams), pasirengia individualų ugdymo planą.  

        122. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos 

mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo nesimokė.  

        123. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinių pasirinkimus, jų individualius ugdymo planus, 

modeliuoja kokybišką vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą: 

         123.1. laikinosios grupės sudaromos iš ne mažiau kaip 7 mokinių, kurie pasirenka tą pačią 

bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį ir pasirenkamąjį dalyką. Mokytojų 

tarybos 2017-06-29 posėdžio nutarimu, protokolo Nr. MT2-12. 

         123.2. mokiniai katalikų tikybą, mokosi pagal dalyko modulių „Katalikybė ir pasaulio 

religijos“, „Šventasis raštas – gyvenimo kelionė“ programą. 

       123.3.lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos laikinosios grupės formuojamos atsižvelgint 

į mokinio dalyko metinį įvertinimą ir PUPP rezultatus. 

124. III klasių mokiniai tęsia 1-osios užsienio kalbos mokymąsi. Jiems pageidaujant, gali tęsti 

2-osios  užsienio k. mokymąsi arba gali rinktis 3-ąją užsienio k. Užsienio kalbos programa 

pateikiama kursais, orientuotais į A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius pagal bendruosius 

Europos kalbų metmenis. Mokinių užsienio kalbų mokėjimo lygis nustatomas naudojant 

centralizuotai parengtus lygio nustatymo testus ir atsižvelgiant į mokinio mokymosi pasiekimus, 

mokytojo rekomendacijas. Siekiant plėtoti mokinių gabumus, įgyvendinti skirtingas mokymo(si) 

strategijas, anglų kalbos mokymas diferencijuojamas pagal jų mokymosi lygius.  

      125. Mokinys, pasirinkęs informacinių technologijų išplėstinį kursą, bet pagrindinio ugdymo 

antroje dalyje nesimokęs pasirinkto modulio, turi galimybę papildomai mokytis išlyginamojo 

modulio temų per modulį ,,Programavimo praktikumas“ ir konsultacijas. 
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     126.Mokiniams pageidaujant, prancūzų 2-osios užsienio kalbos ir geografijos dalykams 

skiriamos konsultacinės valandos pagerinti pasirinktų ugdymo sričių ar atskirų dalykų 

kompetencijas papildomai rengtis brandos egzaminams.  

      127. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, mokykla  užtikrina galimybes įgyvendinti savo 

individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, pasiūlo keisti pasirinktus dalykus ar modulius, 

išlaikius naujai pasirinkto dalyko atsiskaitymo už programą įskaitą. 

     128.Vidurinio ugdymo programoje gimnazija siūlo mokiniui: 

     128.1. jo mokymosi poreikius atliepiančius pasirenkamus dalykus, dalykų modulius. Nesant 

mokinio pageidaujamų pasirinkti švietimo ir mokslo ministro patvirtintų pasirenkamųjų dalykų 

programų ar dalykų modulių programų, jas parengia gimnazija. 

    128.2. matematikos išplėstiniam kursui III gimnazijos klasėje 5 pamokas per savaitę, mokytis 

kitus pasirinktus dalykus ar modulius. Mokytojų tarybos 2017-06-29 posėdžio nutarimu, protokolo 

Nr. MT2-12. 

    129. III-IV klasių mokinių  individualiame plane  privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų 

dalykų yra ne mažiau nei  8  per dvejus metus, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28. 

Didinant pamokų skaičių per savaitę laikomasi Higienos normoje numatyto pamokų skaičiaus per 

dieną. 

   130. Gimnazija III-IV klasių mokiniams ugdymo procese naudoja ir taiko inovatyvias  

informacines komunikacines technologijas (3D klasė, Egzaminatorius.lt ir kt.), skaitmenines 

mokomąsias programas, besimokantiesiems patrauklius ir aktualius mokymo(si) būdus, plėtoja 

savarankišką mokymąsi, dalis fizikos, chemijos, biochemijos ir mikrobiologijos, inžinerinės 

grafikos laboratoriniai darbai atliekami VGTU laboratorijose pagal parengtą VGTU klasės veiklos 

planą, patvirtintą gimnazijos direktoriaus.  

  131. Sudaro sąlygas  savanoriškai užsiimti socialine-pilietine veikla, savanoryste, padeda 

mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, planuoti tolesnį savo 

mokymąsi ir(ar) darbinę veiklą, karjerą per mokymosi dienas, skirtas pažintinei kultūrinei veiklai, 

susijusiai su ugdymu karjerai.  

   132. III-IV gimnazijos klasėse Ugdymo karjerai programa integruojama į dalykų mokymo turinį ir 

klasių valandėles pagal pateiktą planą. Šios temos įrašomos į ilgalaikius planus .  

   133.  Atleisti nuo kūno kultūros mokiniai kito mokomojo dalyko pasirinkti negali. Specialiosios 

medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet 

pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojų rekomendacijas. 

   134.  Vidurinio ugdymo programos mokomieji dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per 

savaitę ir per dvejus metus pateikiamas  lentelėse. 

 

IV SKYRIUS 

 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 

(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS IR INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 
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    135. Gimnazija, rengdama gimnazijos ar mokinio individualųjį ugdymo planą, sudaro sąlygas 

mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą 

bei būtiną švietimo pagalbą.  

   136. Gimnazija mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja, 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. 

įsakymu Nr. V-260 ir atsižvelgia į: 

   136.1. formaliojo švietimo programą (pagrindinio, vidurinio ugdymo); 

   136.2. mokymosi formą (grupinė, pavienė) ir mokymo proceso organizavimo būdą (kasdienis, 

savarankiškas); 

   136.3. specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę pagal specialiųjų ugdymosi poreikių 

vertinimo išvadas, pedagoginės psichologinės tarnybos, gimnazijos vaiko gerovės komisijos, 

švietimo pagalbos specialistų rekomendacijas. Mokinio reikmes gali keisti specialiųjų  pratybų ir 

individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių per mokslo metus (numato specialusis 

pedagogas); gali trumpinti pamokų trukmę 5 minutėmis, o šį laiką skirti mokinio  sveikatą 

tausojančioms pertraukoms organizuoti, padedant mokytojo padėjėjui; gali keisti dalykams skirtų 

pamokų skaičių: planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų skaičių, skirtą profesinei 

karjerai, socialinei veiklai, siekiant plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius; 

   136.4. gimnazijos galimybes (specialistų komandą - teikiama logopedo, specialiojo pedagogo, 

psichologo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo švietimo pagalba; ugdomąsias/mokymo(si) 

aplinkas (klasės, specialistų kabinetai ir kt.), turimas mokymo ir švietimo pagalbos lėšas,  mokymo 

priemones);  

   137. Gimnazija ugdymo plane, mokinio individualiajame ugdymo plane, atsižvelgusi į mokinio, 

turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi formą ir bendradarbiaudama su mokiniu ir/ar jo 

tėvais (globėjais, rūpintojais) bei švietimo pagalbos specialistais: 

   137.1. išlaiko mokiniui Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytą minimalų pamokų skaičių 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti; 

   137.2. užtikrina ugdymo nuoseklumą, tęstinumą. 

   137.3. formuoja nuolatines ir laikinąsias grupes, pogrupius iš tos pačios ar skirtingų klasių 

mokinių, su kuriomis dirba specialusis pedagogas/logopedas. Mokinių skaičius grupėje yra 5-8 

mokiniai, pogrupyje 2-4 mokiniai. 

   138. Individualaus ugdymo planas rengiamas mokiniui pagal pedagoginės psichologinės tarnybos, 

gimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, ugdymo formą ir mokymo organizavimo būdą, 

gimnazijos galimybes: 

   138.1. pagal pagrindinio ugdymo pritaikytą ir pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 

turinčiam vidutinių, didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių; 

   138.2. individualų ugdymo planą rengia direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už 

specialųjį ugdymą, specialusis pedagogas bendradarbiaujant su dėstančiais dalykų mokytojais. 

   138.3. rašytinės individualaus ugdymo plano formos sudaromos bendradarbiaujant mokytojams, 

mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo pagalbos specialistams ir kitoms 

institucijoms, kurias kviečiasi esant poreikiui kaip konsultantus. 

    139. Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) pritarimu, mokinys, turintis vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių: 
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   139.1. dėl klausos sutrikimo, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo 

ir/ar rašymo sutrikimų, intelekto (taip pat ir nepatikslintą intelekto sutrikimą), judesio ir padėties , 

dėl bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius inplantus taip pat turintis mokymosi 

sunkumų dėl nepalankios aplinkos gimnazijos direktoriaus įsakymu gali vėliau pradėti mokytis 

pirmosios užsienio kalbos, mokytis tik vienos užsienio kalbos arba pradėti vėliau mokytis antrosios 

užsienio kalbos; 

   139.2. mokinys, turintis klausos sutrikimą (išskyrus nežymų) gimnazijos direktoriaus įsakymu 

gali nesimokyti muzikos. 

   139.3. judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų (išskyrus lengvus) turintis mokinys 

gimnazijos direktoriaus įsakymu gali nesimokyti technologijų, tuo metu gali gauti specialiąją 

pedagoginę pagalbą.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

  MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

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

vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo 

planų 44-55 punktų nuostatomis. 

   141. Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo dalykų programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus 

pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo 

pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko 

sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), mokinio pasiekimų vertinimas ir pa(si)tikrinimų 

būdai, mokymo(si) priemonės. 

   142. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą  mokymosi 

pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama gimnazijoje. Susitarimai 

priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, 

numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo būdai: vertinimo įrašai 

„įskaityta“, „neįskaityta“, aprašai,  pažymiai. 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

  SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS, IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS 

MOKINIAMS TEIKIMAS 

 

  143. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

  144. Gimnazija pagalbą mokiniui teikia, vadovaudamasi teisės aktais ir įgyvendindama 

pedagoginės psichologinės tarnybos ar gimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

   145. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

   145.1.  vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo gimnazijoje tvarkos aprašu, 

patvirtintu, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu 

Nr. V-265:  
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    145.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, 

keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir 

teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys (neišskiriant mokinių 

iš kitų tarpo) ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai; 

    145.3. specialiųjų pratybų forma: individualių, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), grupėms (5–8 

mokiniai); 

    145.4. Specialųjį ugdymą(si) ir/ar švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam 

mokiniui skiria Pedagoginė psichologinė tarnyba, įvertinusi pedagoginiu, psichologiniu, 

medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, rekomendavus gimnazijos Vaiko gerovės komisijai. 

    145.5. Gimnazijoje specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam 

mokiniui teikia specialusis pedagogas – 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniams pamokų metu (dirba 

klasėje kartu su dalyko mokytoju arba veda specialiąsias pratybas specialiojo pedagogo kabinete). 

Mokiniams skiriama 1-5 lietuvių kalbos ir matematikos bei kitų dalykų (pagal poreikį) specialiąsias 

pratybas per savaitę pamokų metu  arba po jų. 

    146. Specialiosios pagalbos (mokytojo padėjėjo) organizavimas: 

    146.1. teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo gimnazijoje tvarkos aprašu, 

patvirtintu Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu 

Nr. V-266:  

     146.2. mokytojo padėjėjo pagalba teikiama nedidelių, vidutinių, didelių ir labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdymo proceso metu (pamokų, pertraukų, 

popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu). 

     146.3. mokytojo padėjėjas padeda mokiniui ar ir mokinių grupei atlikti su ugdymusi, savitarna, 

savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis 

ugdymui skirtomis techninėmis pagalbos priemonėmis, teikia teksto skaitymo ir konspektavimo bei 

kitas paslaugas. 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

    147. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku  mokymo 

proceso organizavimo būdu organizuoja gimnazija, pagal vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės 

psichologinės tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualaus ugdymo planą mokymosi 

namie laikotarpiui. 

   148. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo namuose  

organizavimo tvarkos aprašu, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktoriaus 2017 m. 

birželio 27 d. įsakymu Nr. V-266 ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

   149. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 5–6 klasėse 

skiriama 12 savaitinių pamokų, 7–8 klasėse – 13, 9–10, gimnazijos I–II klasėse – 15, gimnazijos 

III–IV klasėse – 14. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti 

gimnazijoje. 

   150.  Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys 

gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Tamo dienyne ir mokinio 

individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis 

pamokų, gydytojo leidimu lankomų gimnazijoje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.  
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   151. Gimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų 

pamokų per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti gimnazijos nuožiūra mokinio pasiekimams 

gerinti. Mokiniams besimokantiems pagal pritaikytas bendrojo ugdymo programas ar pagrindinio 

ugdymo individualizuotą programą 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos  specialiosioms pratyboms. 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 


