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PATVIRTINTA 

                                                                                               Rietavo sav. Tverų gimnazijos 

                                                                                               direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d.                                    

                įsakymu Nr. V-118 

 
 

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS 2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ 

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 
 

 
 

I SKYRIUS  
 

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

 
 

1. Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais sudaromas 2017–2018 ir 

2018–2019 mokslo metų mokyklos ugdymo planas. 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas (toliau – ugdymo planai) 

reglamentuoja pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ir neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimą.  
 

2. Ugdymo plano tikslas – formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą, kad 

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

mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.  
 

3. Ugdymo plano uţdaviniai: 
 

3.1. parengti gimnazijos ugdymo planą, atitinkantį bendrųjų ugdymo planų reikalavimus;  
 

 

3.2. siekti bendradarbiavimo mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, mokymo ir mokymosi 

aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės paţangos pagal mokinio galias.  
 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 
 

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

4.2. Kontrolinis darbas – ţinių, gebėjimų, įgūdţių parodymas arba mokinio ţinias, 

gebėjimus, įgūdţius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne maţiau 

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. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 
 

4.7. Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos, apibrėţtos Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  
 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Ugdymo organizavimas PUG – 4, 5–10, I–IV gimnazijos klasėse: 
 

5.1. 2017–2018 mokslo metai: 
 

5.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradţia – 2017 m. rugsėjo 1 d.  
 

5.1.2. Ugdymo proceso trukmė PUG-4 klasėms – 170 dienų, 5–8, I–III gimnazijos klasės 

mokiniams – 181 ugdymo diena, IV gimnazijos klasės mokiniams – 166 ugdymo dienos.  
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5.1.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 
 

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

Ţiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodţio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d. 

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

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

 
 

5.1.4. Vasaros atostogos:  

 PUG-4 kl. – 2018 m. birţelio 1 d. – rugpjūčio 31 d. 

 5-III kl. – 2018 m. birţelio 15 d. – rugpjūčio 31 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. 
 

5.2. 2018–2019 mokslo metai: 
 

5.2.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradţia – 2018 m. rugsėjo 3 d. 
 

5.2.2. Ugdymo proceso trukmė PUG–4 klasėms – 175 dienos, 5–8, I–III gimnazijos klasės 

mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.  
 

5.2.3. Ugdymo procese mokiniams skiriamos: rudens, ţiemos (Kalėdų), ţiemos, pavasario 

(Velykų) atostogos. Jų bendra trukmė – 17 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos 

švenčių dienos. 

5.2.4. Ugdymo procese skiriamos atostogos:  
 

 
 

Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d. 

Ţiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodţio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d. 

Ţiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandţio 23 d. – balandţio 26 d. 

 

5.2.5. Vasaros atostogos: 

PUG-4 kl. – 2019 m. birţelio 10 d. – rugpjūčio 30 d. 

5–III kl. – 2019 m. birţelio 24 d. – rugpjūčio 30 d. 

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

mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. 
 

6. Vykdant pradinio, pagrindinio, vidurinio programą mokslo metai skirstomi pusmečiais: 

2017-2018 m. m.: 

PUG-4 

1 pusmetis 09–01 iki 01–24 

2 pusmetis 01–25 iki 05-31 

5–III kl. 

1 pusmetis 09–01 iki 01–24 

2 pusmetis 01–25 iki 06-15 

IV kl. 

1 pusmetis 09-01 iki 01-24 

2 pusmetis 01-24 iki 05-25 

2018-2019 m. m.: 

PUG-4 

1 pusmetis 09-03 iki 01-25 

2 pusmetis 01-28 iki 06-05 

 5–III kl. 

1 pusmetis 09-03 iki 01-25 

2 pusmetis 01-28 iki 06-21 

IV kl. 

1 pusmetis 09-03 iki 01-25 



3 
 

 

2 pusmetis 01-28 iki 05-24 
 

 

7. 2017–2018 mokslo metais organizuojama 10 ugdymo dienų: 

PUG-4 kl. 

Mėnuo  Ugdymosi dienos pavadinimas Atsakingi 

Rugsėjis Rugsėjo 1-osios šventė Pradinio ugdymo mokytojai 

Spalis Mokinių savivaldos diena Pradinio ugdymo mokytojai 

Lapkritis Tolerancijos diena Pradinio ugdymo mokytojai 

Gruodis Projektas ,,Kitokia eglutė"  Pradinio ugdymo mokytojai 

Sausis Istoriniai objektai artimiausioje aplinkoje Pradinio ugdymo mokytojai 

Kovas Šviesoforo konkursas Pradinio ugdymo mokytojai 

Balandis Miško diena Pradinio ugdymo mokytojai 

Geguţė Šeimos diena Pradinio ugdymo mokytojai 

Geguţė Edukacinė išvyka į Varnių regioninį parką  Pradinio ugdymo mokytojai 

Geguţė Mokslo metų uţbaigimo šventė Pradinio ugdymo mokytojai 

 

 5–III kl. 

Mėnuo  Ugdymosi dienos pavadinimas Atsakingi 

Rugsėjis Rugsėjo 1-ios šventė R. Mikalauskaitė, IV kl. 

Spalis Matematikų diena Matematikos mokytojai 

Lapkritis Krašto apsaugos diena Klasių vadovai, ,,Šaulių" būrelis 

Gruodis Menų diena Menų, dailės, tikybos mokytojai 

Sausis Kalbos diena Lietuvių kalbos mokytojai 

Vasaris Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis Socialinio ugdymo mokytojai 

Kovas Ţemės diena Gamtos mokytojai 

Balandis Uţsienio kalbų diena Uţsienio kalbos mokytojai 

Geguţė Šeimos diena Gimnazijos taryba bendradarbiaudama 

su klasių vadovais 

Birţelis Mokslo metų uţbaigimas Mokinių taryba 

 

2018-2019 mokslo metais organizuojama 15 ugdymo dienų: 

   PUG-4 kl. 

Mėnuo  Ugdymosi dienos pavadinimas Atsakingi 

Rugsėjis Rugsėjo 1-osios šventė Pradinio ugdymo mokytojai 

Rugsėjis Kalbos diena Pradinio ugdymo mokytojai 

Spalis Mokinių savivaldos diena Pradinio ugdymo mokytojai 

Lapkritis Tolerancijos diena Pradinio ugdymo mokytojai 

Gruodis Kalėdinės eglutės šventė  Pradinio ugdymo mokytojai 

Sausis Gamtos diena ţiemą Pradinio ugdymo mokytojai 

Vasaris Sveikos gyvensenos diena Pradinio ugdymo mokytojai 

Vasaris Uţgavėnės  Pradinio ugdymo mokytojai 

Kovas Amatų diena Pradinio ugdymo mokytojai 

Kovas Ţemės diena Pradinio ugdymo mokytojai 

Kovas Šviesoforo konkursas  Pradinio ugdymo mokytojai 

Balandis Pavasario šventė  Pradinio ugdymo mokytojai 

Geguţė Šeimos diena  Pradinio ugdymo mokytojai 

Birţelis Turizmo diena Pradinio ugdymo mokytojai 

Birţelis Mokslo metų uţbaigimo šventė Pradinio ugdymo mokytojai 

 

5–III kl. 

Mėnuo Ugdymosi dienos pavadinimas Atsakingi 
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Rugsėjis Rugsėjo 1-ios šventė K. Mačernis, IV kl. 

Miško diena Gamtos mokytojai 

Spalis Matematikų diena Matematikos mokytojai 

Lapkritis Krašto apsaugos diena, ,,Drago“ varţybos Klasių vadovai, fizikos mokytoja, 

,,Šaulių" būrelis“ 

Gruodis Kalėdos Klasių vadovai 

Sveikos gyvensenos diena Kūno kultūros mokytojas 

Sausis Kalbos diena Lietuvių k. mokytojai 

Vasaris Lietuvos istorijos diena Socialinio ugdymo mokytojai 

Karjeros diena Karjeros ugdymo mokytoja 

Kovas Kaziuko mugė Menų, dailės, tikybos mokytojai 

Ţemės diena Gamtos mokytojai 

Balandis Uţsienio kalbos diena Uţsienio kalbos mokytojai 

Geguţė Šeimos diena Gimnazijos taryba 

bendradarbiaudama su klasių vadovais 

Birţelis Mokslo metų uţbaigimas Mokinių taryba 

Turizmo diena Klasių vadovai 

 
 

8. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 
 

 

9. 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. 
 

10. Gimnazijos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 

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

Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje 

priima savivaldybės administracijos direktorius. Gimnazijos vadovas apie priimtus sprendimus dėl 

ugdymo proceso koregavimo informuoja valstybinės mokyklos (biudţetinės įstaigos) savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.  
 

11. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar ţemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių 

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

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

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir TAMO 

elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS.MOKYKLOS 

UGDYMO PLANO RENGIMAS 
 

12. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal mokyklos tikslus, konkrečius mokinių 

ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 

programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodţio 

21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 

26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Vidurinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 

m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ 

(toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta 
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Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodţio 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. birţelio 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. 
 

13. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal gimnazijos tikslus, konkrečius ugdymosi 

poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodţio 21 d. 

įsakymu Nr. V-1309 ir 2017 m. birţelio 2 d. Nr. V-442. 
 

14. Rietavo sav. Tverų gimnazijos direktoriaus 2017 m. birţelio 6 d. įsakymu Nr. V-97 

sudaryta darbo grupė, rengianti mokyklos ugdymo planą.  

15. Gimnazijos ugdymo planas sudaromas remiantis nacionalinio egzaminų centro NMPP 

2017 m. ataskaitomis (Priedas Nr. 1) ir mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo ugdymo procese 

duomenimis bei mokyklos veiklos įsivertinimo.  
 

 

16. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas dvejiems mokslo metams. 
 

17. Rengiant gimnazijos ugdymo planą susitarta dėl: 

17.1. Gimnazija dalyvauja ,,Integruoto gamtos mokslų kurso programos 5-8 klasėms 

išbandyme, ,,Samsung Mokykla ateičiai“ ir ,,Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimo“ projektuose. 

17.2. Bendrų kalbos ugdymo reikalavimų gimnazijoje laikomasi, vadovaujantis Rietavo sav. ir 

Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus raštingumo gerinimo aprašu, patvirtintu Rietavo sav. Tverų 

gimnazijos direktoriaus 2015 m. geguţės 5 d. įsakymu Nr. V-11. 

17.3. Mokinio pasiekimų ir paţangos vertinimas vykdomas vadovaujantis Rietavo sav. Tverų 

gimnazijos ir Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus mokinių individualios paţangos stebėjimo ir 

fiksavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. balandţio 21 d. įsakymu Nr. V-79, Rietavo sav. 

Tverų gimnazijos mokinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. birţelio 23 d. 

įsakymu Nr. V-104, Rietavo sav. Tverų gimnazijos ir Medingėnų skyriaus pradinių klasių mokinių 

paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. vasario 2 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V-26, Rietavo sav. Tverų gimnazijos ir Medingėnų skyriaus pradinių klasių mokinių 

individualios paţangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. vasario 2 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-27. 

17.4. Mokiniams, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų (toliau – 

ţemi pasiekimai) yra atliekama darbo su mokiniais, nepasiekusiais patenkinamą lygį, analizė 

(Mokinių individualios paţangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašo 5 priedas) ir sudaromas  

mokinio individualaus ugdymo planas mokymosi pasiekimams gerinti (VGR protokolas 2016-09-23 

Nr. 4.). 

17.5. Socialinė – pilietinė veikla pagrindinio ugdymo programoje yra privaloma: 

17.5.1. skirtingo amţiaus mokiniams numatytas skirtingas socialinės – pilietinės veiklos 

valandų skaičius:  

5-6 klasės – 10 val. 

7-8 klasės – 15 val. 

I-II klasės – 20 val. 

17.5.2. vadovaujantis Rietavo sav. Tverų gimnazijos ir Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus 

socialinės veiklos tvarkos aprašu, patvirtintu 2016 m. gruodţio 5 d. direktoriaus įsakymu. Nr. V-

168, socialinė – pilietinė veikla siejama su gimnazijos bendruomenės projektais, kultūrinėmis ir 

socializacijos programomis. Tai paties mokinio pasirinkta socialinė, pilietinė, ekologinė, kūrybinė, 

savanorystės veikla, atliekama mokiniui patogiu laiku, neįeinanti į savaitinių pamokų skaičių. 
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17.5.3. Gimnazijoje vykdomos socialinės – pilietinės veiklos apskaita fiksuojama TAMO 

dienyne. Mokiniai savo veiklos įrodymus kaupia apskaitos lape. Uţ socialinės – pilietinės veiklos 

vykdymą atsakingi klasių vadovai. 

17.5.4. Socialinė veikla vykdoma šiomis kryptimis: 

17.5.5. karitatyvinė: vienišų, ligotų ţmonių slauga;  

17.5.6. pilietinė: pilietinių iniciatyvų organizavimas, darbas gimnazijos savivaldoje, darbas 

miesto jaunimo organizacijose;  

17.5.7. ekologinė: dalyvavimas Tverų miestelio tvarkymo talkose, gimnazijos teritorijos 

tvarkymas; nuo 7-os klasės malkų nešimas mokykloje; 

17.5.8. visuomeninė: budėjimas gimnazijoje ir jos renginiuose, gimnazijos knygų fondo 

tvarkymas, klasės ir gimnazijos renginių organizavimas, pagalba mokytojui, savanorystė. 

17.5.9. socialinės veiklos valandų paskirstymas: 

 

Klasė Karitatyvinė veikla Pilietinė Visuomeninė Ekologinė 

5 1 4 4 1 

6 1 2 2 5 

7 2 4 3 6 

8 2 4 3 6 

I 2 6 6 6 

II 2 6 6 6 

 

17.6. Gimnazijos ugdymo plano, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programų, ilgalaikių, 

trumpalaikių dalyko planų, klasės vadovų veiklos planų rengimo tvarka:  

17.6.1. ugdymo plano projekto parengimui sudaroma darbo grupė. 

17.6.2. ugdymo plano svarstymai vyksta metodinėse grupėse, VGK ir  grupių pateikti 

siūlymai svarstomi metodinėje taryboje, kuri teikia pasiūlymus mokytojų tarybai. 

17.6.3. metodinės grupės pateikia metodinei tarybai iki balandţio 1 d. pasirenkamųjų dalykų, 

modulių pasiūlą. 

17.6.4. mokytojai pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programų programas ir ilgalaikius 

planus rengia birţelio- rugpjūčio mėnesiais. 

17.6.5. pasirenkamų dalykų, modulių ir ilgalaikius planus suderina metodinėse grupėse, o 

grupių vadovai su direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 

17.6.6. visus pasirenkamųjų dalykų, modulių, ir ilgalaikius planus pateikia tvirtinti gimnazijos 

direktoriui iki rugsėjo 10 d. 

17.6.7. birţelio mėnesį buvęs klasės vadovas supaţindina būsimą penktos klasės vadovą su 

buvusiais klasės mokiniais, supaţindina su mokinių aprašais ir medţiaga, esančia individualiuose 

mokinių segtuvuose. Su mokiniais supaţindinami ir mokytojai kurie dirbs penktoje klasėje. 

17.6.8. 5-8, I-IV klasių vadovo veiklos plano struktūra: 

Klasė 

Klasės vadovas 

Klasės vadovo tikslai ir uţdaviniai 

Klasėje mokosi 

Klasės seniūnas 

Tėvų komiteto pirmininkas 

Darbo planas: darbas su klase, darbas su klasės mokytojais, individualus darbas su mokiniais, 

bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais, integruotos programos, dokumentacijos 

tvarkymas, ugdymosi dienos, socialinių valandų paskirstymas klasėse. 

17.6.9. 5-8, I-IV klasių  vadovai  pateikia planus tvirtinimui gimnazijos direktoriui iki rugsėjo 

10 d. 

 17.6.10. Pasirenkamųjų dalykų ir modulių turinio struktūra sudaroma vadovaujantis 

Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 
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švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandţio 13 d. įsakymu Nr. ISAK- 535 ,,Dėl Bendrųjų 

formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo“. 

17.6.11. Pasirenkamųjų dalykų ir modulių struktūra: 

Įvadas 

Tikslai 

Uţdaviniai 

Didaktinės nuostatos 

Turinys. Turinio apimtis. 

Siektini rezultatai 

Mokymosi pasiekimų ir paţangos vertinimas ir įvertinimas 

  Pagrindinės ir papildomosios mokymo (si) priemonės ir / ar kita didaktinė medţiaga. 

kūrybinė veikla ir kt..; 

  17.6.12. 1-4 kl. ilgalaikių planų struktūra: 

  Dalykas  

  Klasė 

  Pamokų skaičius 

  Mokytojas  

  Mokslo metai 

  Tikslas  

  Uţdaviniai 

  Integracija 

  Pagalba mokiniui 

  Vertinimas 

  Mokymo ir mokymosi priemonės 

Veiklos sritis Pasiekimai (nuostatos, gebėjimai, ţinios ir 

supratimas) 

                 Pastabos  

 

17.6.13. 5-IV kl. Ilgalaikių planų struktūra: 

Dalykas 

Klasė 

Pamokų skaičius 

Priemonės 

Uţdaviniai 

Parengė 

Vertinimas 

Eil. Nr. Tema Gebėjimai Valandos 

(nuo-iki) 

Integracija Pastabos 

 

17.6.14. Mokytojų tarybos 2016-08-30 protokolo Nr. I-138 sprendimu trumpalaikį dalyko 

planą privalo rengti mokytojo kvalifikacinę kategoriją turintys ir dirbantys iki trijų metų mokykloje 

mokytojai. 

17.6.15. trumpalaikis planavimas – tai vieno mokymosi etapo planavimas. 

  17.6.16. planuojant mokymosi etapą svarbu atsiţvelgti į mokinių pasiekimus ir numatyti 

mokymosi veiklas, skatinančias mokinių aktyvųjį mokymąsi. Svarbu apmąstyti ugdymo turinio 

individualizavimą ir diferencijavimą, numatyti vertinimą.  

17.6.17. mokytojas, atsiţvelgdamas į savo patirtį ir poreikius gali uţsirašyti savo parengtą 

planą jam patogia forma arba, jei naudojasi pateiktu pavyzdţiu, pakeisti/papildyti pateikto 

trumpalaikio plano lentelę jam aktualiomis skiltimis. Šioje lentelės skiltyje Pastabos rašoma (Namų 

užduotys, vertinimas, uždavinynai, padalijamoji medžiaga ir kt.). 

17.6.18. rekomenduojamos trumpalaikio plano temų lentelės dalys:  

Eil. Nr. Pamokos 

tema 

Mokymosi 

uţdaviniai 

Mokymosi 

veiklos 

Pastabos 
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17.6.19. kasdienis planavimas raštu privalomas kiekvienos klasės (grupės) kiekvienai 

pamokai: turi būti suformuluotas pamokos tikslas, pamokos uţdaviniui jam įgyvendinti. 

17.7. Į pagrindinio ugdymo dalykų turinį integruojama:  

17.7.1. Etninė kultūra: 

Tikyba – 2 val. 

Lietuvių – 12 val. 

Istorija – 20 val. 

Muzika – 10 val. 

Dailė – 10 val. 

Technologijos – 8 val. 

17.7.2. Ugdymas karjerai: 

Klasės valandėlėse 5-8, I-II kl. po 1 val. 

Per kitus ugdymo dalykus po 2 val. 

17.7.3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių prevencijos programa: 

Biologija – 3 val. 

Gamta ir ţmogus - 2 val. 

Kūno kultūra – 6 val. 

Chemija – 2 val. 

Pilietiškumo pagrindai – 2 val. 

Tikyba – 2 val. 

Klasės valandėlėse po 1 val. 

17.7.4. Sveikos gyvensenos programa: 

Biologija – 14 val. 

Tikyba – 4 val. 

Technologijos – 8 val. 

Kūno kultūra – 6 val. 

Klasės valandėlėse po 1 val. 

17.8. 1 kl. ,,Zipio draugai“, 5-8 kl. LionQuest ,,Paauglystės kryţkelė“ integruota į klasės 

valandėles ir ,,Smurto prevencija mokyklose“ programos įgyvendinimas visose klasėse. 

17.9. Mokiniams siūloma papildomai pasirinkti iš pasirenkamųjų dalykų: braiţyba, teisės 

pagrindai, bendravimo kultūra, karjeros kompetencijų ugdymas, keramika ir matematikos, anglų, 

lietuvių. rusų k. modulius. 

  17.10. Paţintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso 

dalis: 

  17.10.1. Kultūrinė-paţintinė veikla 2017-2018 m. m.: 

  1-4 kl.: 

  1 kl. – 21 val. 

  2 kl. – 21 val. 

  3 kl. – 21 val. 

  4 kl. – 21 val. 

  Sveikatingumo diena – 2 val. (rugsėjis) 

  Konferencija ,,Judėk, kad būtum sveikas“ – 3 val. (spalis) 

  Šiaurės šalių skaitymai“ – 4 val. (gruodis) 

  ,,Mano Lietuva“ ( Proto mūšis) –5 val. (vasaris) 

  Poezijos pavasaris – 2 val. (kovas) 

  Tyrinėjimų diena – 5 val. (geguţė) 

  Kultūrinė-paţintinė veikla 2018-2019 m. m.: 

  1 kl. – 10 val. 

         2 kl. – 10 val. 

  3 kl. – 10 val. 

  4 kl. – 10 val.  

 ,, Svečiuose ,,Rudenėlis“ – 2 val. (rugsėjis) 
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  Edukacinė išvyka į Rietavo ţirgyną – 3 val. (spalis) 

  Ekonomiškumo pamokos – 2 val. (sausis) 

Edukacinė išvyka į Jusių ekologinį ūkį – 3 val. veiklos dalis. (geguţė) 

17.10.2. Gimnazija 5-8 kl. ir I –IV kl. ugdymo turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo 

pamokas (istorija, pilietinis ugdymas, geografija) su neformaliomis praktinėmis veiklomis. 

17.10.3. 5 –8 kl. ir I- IV kl. paţintinei kultūrinei veiklai skiriama po 6 val. 

17.10.4. paţintinės, kultūrinės veiklos įgyvendinimo būdai: edukacinių erdvių kitimas, 

paţintinės išvykos, integruotos atviros pamokos, praktinės veiklos. 

17.11. Mokiniai mokosi ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros įstaigose, 

įmonėse, muziejuose ir kt.). Mokiniai dalyvauja neformaliojo švietimo projekte ,,Neformaliojo 

vaikų švietimo paslaugų plėtra“. 

17.12. Švietimo pagalba teikiama vadovaujantis Rietavo sav. Tverų gimnazijos ir Tverų 

gimnazijos Medingėnų skyriaus švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

2017 m. sausio 23 d. Rietavo sav. Tverų gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-19: 

17.12.1. Mokymosi pagalba teikiama skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas. 

 17.12.2. Sudaromas konsultacijų grafikas, kuris skelbiamas gimnazijos internetinėje 

svetainėje, skelbimų stende. Tėvai informuojami TAMO dienyne. 

17.13. Neformalusis vaikų švietimas mokykloje: 

17.13.1. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo principai; 

17.13.2. neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos 

programoms meninių, kalbinių, sportinių, mokslinių, techninių, socialinių, ekonominių ir kitokių 

mokinių gebėjimų ugdymui sporto, meninės raiškos, techninės kūrybos ir kituose būreliuose; 

17.13.3. neformaliojo vaikų švietimo valandos neskiriamos pasirenkamiesiems dalykams, 

dalykų mokymo modulių programoms; 

17.13.4. neformaliojo vaikų švietimo uţsiėmimai mokiniams neprivalomi ir laisvai 

pasirenkami; 

17.13.5. neformaliojo vaikų švietimo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių, 

gretimų, to paties ugdymo koncentro klasių mokinių; 

17.13.6. neformaliojo vaikų švietimo grupėje minimalus mokinių skaičius – 10; 

17.13.7. mokiniai turi teisę mokslo metų eigoje keisti pasirinktą neformaliojo vaikų švietimo 

veiklą, apie tai informuoja klasių vadovus. Klasių vadovai apie pasikeitimus informuoja per 3 darbo 

dienas mokyklos direktorių; 

17.13.8 mokyklos direktorius, išklausęs mokinių pageidavimus, nusiskundimus. Priima 

galutinį sprendimą. Esant maţesniam skaičiui nei 10 mokinių neformaliojo vaikų švietimo veikla 

nutraukiama direktoriaus įsakymu; 

17.13.9. neformaliojo vaikų švietimo veikla įrašoma į neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštį 

ir mokiniai registruojami Mokinių registre; 

17.13.10. iki geguţės 10 dienos mokytojai siūlo neformaliojo vaikų švietimo uţsiėmimų 

programas. Siūlomi projektai aptariami mokytojų taryboje. Klasių vadovai supaţindina mokinius 

apie numatomą neformalųjį vaikų švietimą iki birţelio mėn. Neformalųjį vaikų švietimą mokiniai 

kartu su tėvais pasirenka iki birţelio 25 d., informuoja apie pasirinkimą klasės vadovus, klasių 

vadovai sudaro tikslius dalyvaujančių mokinių sąrašus ir pateikia direktoriui. Direktorius 

neformaliojo švietimo mokinių sąrašus tvirtina iki rugsėjo 10 d.; 

17.13.11. iki rugsėjo 5 dienos mokiniai nusprendţia, kiek ir kokiam mokykloje siūlomam 

neformaliajam vaikų švietimui jis gali skirti laiko ir pateikia mokyklos administracijai prašymą su 

pasirinktais būreliais; 

17.13.12. neformaliojo vaikų švietimo uţsiėmimai vyksta pasibaigus pamokoms. 

17.14. Individualaus ugdymo plano sudaromas: 

17.14.1. mokiniui, kuris  mokosi pagal vidurinio ugdymo programą. 

 17.14.2. mokiniui, kurio pasiekimai ţemi yra rengiamas individualus darbo planas (VGK 

protokolas 2016-09-23 Nr. 4). 
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17.15. Atsiţvelgiant į NMPP rezultatus, kad pagerinti lietuvių kalbos pasiekimus 1-4 kl. 

skiriama po 1 val. lietuvių kalbos poreikiams gerinti, II kl. skiriama 1 val.: 0,5 val. matematikai ir 

0,5 val. lietuvių kalbai.  

17.16. Gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes arba sudaromos 

laikinosios grupės: 

17.16.1. informacinių technologijų mokymui(si) II klasėje – esant 21 klasėje; 

17.16.2. technologijų mokymui(si) II klasėje dalijamos į grupes pagal skirtingas programas; 

17.16.3. per kūno kultūros pamokas berniukai ir mergaitės dirba kartu; 

17.16.4. per meninį ugdymą III klasėje, susidarius dailės ir muzikos grupėms. 

17.17. Mobilios grupės skiriamos IV klasės mokiniams: istorijos ţinioms gilinti – 1 val., 

lietuvių kalbos ţinioms gilinti – 1 val. Minimalus mokinių skaičius grupėje – 7. 

17.18. Mokinio pasirinktas dalykas, dalyko kursas ar dalyko modulis, mokėjimo lygio 

keitimas arba pasirinktas dalykas, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymas ir naujo 

pasirinkimas vykdomas remiantis Rietavo sav. Tverų gimnazijos pasirinkto dalyko, kurso, modulio 

keitimo tvarkos aprašu patvirtintu 2015 m. geguţės 5 d. Rietavo sav. Tverų gimnazijos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-104. 

17.19. 5-8, I-IV klasių mokiniams gali būti skiriamos dvi pagrečiui šių dalykų pamokos: 

17.19.1. lietuvių kalbos vieną kartą per savaitę; 

17.19.2. technologijų vieną kartą per savaitę; 

17.19.3. matematikos vieną kartą per savaitę; 

17.19.4. gamta-ţmogus vieną kartą per savaitę; 

17.19.5. biologija vieną kartą per savaitę; 

17.19.6. 1-4 kl. dailė ir technologijos vieną kartą per savaitę; 

17.19.7. 1-4 kl. lietuvių kalbos vieną kartą per savaitę; 

17.19.8 Mokytojas planuodamas intensyvinti savo dalyką pateikia prašymą prieš dvi savaites  

direktoriaus pavaduotojui dėl tvarkaraščio pakeitimo, nurodant prieţastį. 

17.20. Ugdymo dalyko intensyvinimo tvarka: 

17.20.1. Ekonomika ir verslumas II klasėje pirmą pusmetį – 2 savaitinės pamokos. II 

pusmetyje pilietiškumo pagrindai 2 savaitinės pamokos; 

17.20.2. Ţmogaus sauga 7 klasėje pirmą pusmetį – 1 savaitinė pamoka. II pusmetyje 

informacinės technologijos – 1 savaitinė pamoka; 

17.20.3. Informacinės technologijos 8 klasėje pirmą pusmetį – 1 savaitinė pamoka. II 

pusmetyje ţmogaus sauga – 1 savaitinė pamoka. 

17.21. Gimnazija: 

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

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

Organizuojama ne maţiau kaip 3 tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimai su mokytojais per mokslo 

metus (vienas iš jų mokinys + tėvai + mokytojai); 

17.21.2. Tėvai ir mokykla keičiasi abipusiai reikalinga informacija; 

17.21.3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukiami į ugdymosi dienų planavimą ir organizavimą. 

Gimnazijoje veikia Tėvų klasė kuriai sudaromos sąlygos dalyvauti mokyklos gyvenime, 

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

turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos ir kitus klausimus;  

17.21.4. Tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukiami į darbo grupes, planavimą, įsivertinimą, kad 

galėtų išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus mokyklos veiklai tobulinti; 

17.21.5. Gimnazija, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ugdymo programą, skatina (ir 

konsultuoja) mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) organizuodama tėvų dienas, paskaitas, 

konferencijas. 

18. Gimnazijos ugdymo planą gimnazijos vadovas tvirtina iki mokslo metų pradţios, 

suderinęs su Gimnazijos taryba, taip pat su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija 

(valstybinės mokyklos – biudţetinės įstaigos).  
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TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŢTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 

 

19. 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, uţtikrina tinkamą ir 

savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi 

aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės uţtikrinimo klausimus sprendţia mokyklos vaiko gerovės 

komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandţio 11 

d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vaiko gerovės komisijos reglamentu, patvirtintu Rietavo sav. Tverų 

gimnazijos 2017 m. birţelio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-105. 

20. Gimnazija, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos 

gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas:  

20.1. 1 kl. ,,Zipio draugai“, LionQuest ,,Paauglystės kryţkelė“ 5-8 kl. ir ,,Smurto prevencijos 

įgyvendinimo“ programa. Visos šios programos integruojamos į klasės valandėles. 

21. Gimnazija sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną tarp pamokų uţsiimti fiziškai 

aktyvia veikla. Vykdomas projektas ,,Judėk, kad būtum sveikas“. 

22. Mokykla, 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).  

23. Į mokyklos ugdymo turinį visose klasėse 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). Sudaroma koordinavimo darbo grupė, 

kuriai priklauso socialinis pedagogas, psichologas ir sveikatos prieţiūros specialistas.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

24. Penktadienį organizuojama maţiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis.  

25. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, negali būti 

daugiau kaip 7 pamokos per dieną, 1 kl. ne daugiau kaip 5 pamokos, 2-4 kl. ne daugiau kaip 6 

pamokos. 

26. Mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį 

darbą mokinius informuojama ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai negali būti rašomi po 

ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų. 

27. Mokykla uţtikrina, kad namų darbai: 

27.1. atitiktų mokinio galias; 

27.2. būtų naudingi grįţtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam 

mokymuisi; 

27.3. nebūtų uţduodami atostogoms; 

27.4. nebūtų skirti dėl įvairių prieţasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

28. Mokiniai, kurie negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių 

kultūrinių sąlygų namuose, juos gali atlikti bibliotekoje arba pas socialinį pedagogą, o dienos centrą 

lankantys mokiniai atlieka dienos centre. 

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

pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius. 
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30. Mokinys gimnazijos vadovo įsakymu atleidţiamas nuo pamokų (dailės, muzikos) 

lankymo, jei jis mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas baigęs) 

ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų 

mokinys atleidţiamas, mokytojui susipaţinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar 

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

turiniu.  

31. Mokinys, atleistas nuo dailės ar muzikos, jų metu gali uţsiimti kita veikla arba mokytis 

individualiai. Gimnazija uţtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą ir uţimtumą. Kai šios 

pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, uţ mokinių saugumą atsako tėvai 

(globėjai, rūpintojai). Apie tai mokykla informuoja tėvus. 

32. Mokinių, kurie gimnazijos direktoriaus įsakymu yra atleisti nuo dailės ar muzikos 

pamokų, mokymosi pasiekimai vertinami paţymiais, atsiskaitoma su mokytoju sutartu laiku. 
 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

33. Diferencijuoto ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti 

individualios paţangos.  

34. Klasių vadovai bendradarbiaudami su psichologu nusistato auklėtinių mokymosi stilius, 

kuriais remiantis mokytojai pritaiko mokymosi uţdavinius ir uţduotis ugdymo turinį, metodus, 

mokymo(si) priemones, mokymosi tempas, mokymosi aplinka ir gali būti skiriamas nevienodai 

mokymosi laiko.  
 

35. Diferencijavimas taikomas: 
 

35.1. pamokoje diferencijuojant ugdymo turinį, siekiant kiekvieno mokinio paţangos pagal 

mokinio galias; 
 

35.2. pasiekimų skirtumams maţinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias mokymosi 

strategijas; 
 

35.3. ugdymosi dienose, sudarant mišrias arba panašių polinkių, interesų mokinių grupes. 
 

36. Gimnazija analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, 

individualizavimas, kokį poveikį jis daro pasiekimams ir paţangai, juos aptaria metodinėse grupėse 

ir sprendimus, pasiūlymus pateikia metodinei tarybai dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant 

sprendimus, atsiţvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, 

individualią paţangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus. 
 

 

II SKYRIUS 

  PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

 BENDROSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  

BENDROSIOS NUOSTATOS   
 

           37. Bendroji programa įgyvendinama vadovaujantis joje nustatytomis ugdymo turinio 

kūrimo ir įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų ir paţangos 

vertinimo, aplinkos kūrimo nuostatomis. 

 38. Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti: 

           38.1. 2017-2018 mokslo metais skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė 1 

klasėse – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.; 

          38.2. 2018-2019 mokslo metais skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė 1 

klasėse – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.:  
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 2017-2018 2018-2019   

Dalykai / klasės 1 2 Viso 

 

Mokinių skaičius    

Lietuvių kalba 8 7 15 

Uţsienio kalba (anglų) - 2 2 

Matematika  4 5 9 

Dailė ir technologijos 2 2 4 

Muzika 2 2 4 

Kūno kultūra 3 2 5 

Tikyba 1 1 2 

Etikos konsultacija 0,15 0,15 0,15 

Pasaulio paţinimas 2 2 4 

Viso:    

Neformalusis švietimas    

Sporto būrelis 0,25 0,25 0,5 

Galvočiukų būrelis  0,25 0,25 0,5 

Vokalinis ansamblis 0,25 0,25 0,5 

Pamoka lietuvių k. ugdymo 

poreikiams tenkinti 
1 1 2 

Panaudotos valandos klasei 22,15 23,15 45,3 

Neformalusis švietimas 0,75 0,75 1,5 

 

 

 2017-2018   

Dalykai / klasės 2 Jungtinė 3 Iš viso 

kompl 

Mokinių skaičius 3  5 8 

Lietuvių kalba 1 6 1 8 

Uţsienio k. (anglų) - 2 1 3 

Matematika  2 3 1 6 

Dailė ir technologijos - 2 - 2 

Muzika - 2 - 2 

Kūno kultūra - 2 - 2 

Tikyba - 1 - 1 

Pasaulio paţinimas - 2 - 2 

Iš viso: 2 20 3 26 

Neformalusis ugdymas     

Sporto būrelis - - 0,25 0,25 

Galvočiukų būrelis  0,25 - 0,25 0,5 

Vokalinis ansamblis 0,25 - 0,25 0,5 

Panaudotos valandos klasei    26,5 

Neformalusis švietimas - 1,25 - 1,25 

Pamokos ugdymo poreikiams 

tenkinti 

- 1 0 1 

Viso    28,25 
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 2018-2019   

Dalykai / klasės 3 Jungtinė 4 Iš viso 

kompl 

Mokinių skaičius 3  5 8 

Lietuvių kalba 1 6 1 8 

Uţsienio k. (anglų) - 2 - 2 

Matematika  1 3 2 6 

Dailė ir technologijos - 2 - 2 

Muzika - 2 - 2 

Kūno kultūra - 3 - 3 

Tikyba - 1 - 1 

Pasaulio paţinimas - 2 - 2 

Iš viso: 2 21 3 26 

Neformalusis ugdymas     

Sporto būrelis - - 0,25 0,25 

Galvočiukų būrelis  0,25 - 0,25 0,5 

Vokalinis ansamblis 0,25 - 0,25 0,5 

Panaudotos valandos klasei    27,5 

Neformalusis švietimas - 1,25 - 1,25 

Pamokos ugdymo poreikiams 

tenkinti 

- 1 - 1 

Viso    28,25 

 

 

 2017-2018  

Dalykai / klasės 4 

Mokinių skaičius 8 

Dorinis ugdymas  

Tikyba 1 

Lietuvių kalba 7 

Uţsienio kalba  

Anglų k. 2 

Matematika  4 

Pasaulio paţinimas 2 

Dailė ir technologijos 2 

Muzika 2 

Kūno kultūra 3 

Pamokų skaičius mokiniui 23 

Pamoka lietuvių k. ugdymo poreikiams tenkinti 1 

Neformalusis švietimas  

Sporto būrelis 0,5 

Galvočiukų būrelis 0,25 

Vokalinis ansamblis 0,25 

Panaudotos valandos klasei 23 

Neformalusis švietimas 1 

Viso 25 
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 39. Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų skaičius 1 

kl. – 2 val., 2-3 kl. – 25 val., 4 kl. – 24 val., 3 val. skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams 

tenkinti, 4 val. neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti. 

      40. Klasės nedalijamos į grupes. 

 41. Jungiamos 2 ir 3 klasės., atsiţvelgiant į Bendrojo ugdymo plano numatytą skiriamų 

valandų skaičių, jungtiniam pradinių klasių komplektui skiriama 29,5 valandų per savaitę. 

        42. Ugdymo procesas organizuojamas pamoka, projektine, kūrybine veikla:  

        42.1. ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1–4 

kl. numatomas vadovaujantis 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 “ patvirtinimo“; 

    42.2. ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (pvz., 

integruotos veiklos, projekto ir kt.), derinant Bendrosios programos ugdymo dalykų ir neformaliojo 

švietimo programų turinį: 

         42.2.1. ugdymo procesas gali būti skirstomas į įvairios nepertraukiamos trukmės ugdymo 

periodus;  

         42.2.2. ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo programų turinį) per 

dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas, atsiţvelgiant į tai, 

kiek mokykla gali skirti laiko neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti. Į šį laiką 

neįskaičiuojamas pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas. 

 42.2.3. mokinys, baigęs uţsienio valstybės pradinio ugdymo programos dalį, priimamas 

mokytis pagal pradinio ugdymo programą vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandţio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 ,,Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuoja savivaldybės mokyklos vykdomąją instituciją. 

Jei mokykla nustato, kad reikalinga tikslinė pagalba programų skirtumams pašalinti, mokiniui 

sudaromas individualus ugdymo planas, kuriame nurodama kokia pagalba ir kaip bus teikiama. 

Individualus ugdymo planas, mokymosi galimybės aptariami su mokinio tėvais. 

 42.2.4. mokiniui, nemokančiam lietuvių kalbą, skiriama 1 val. individualiam lietuvių kalbos 

mokymui iš mokinio ugdymosi poreikiams skiriamų valandų. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

         43. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

         43.1. Dorinis ugdymas:  

         43.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tradicinės 

religinės bendruomenės tikybą;  

         43.1.2. gimnazijoje nesusidarius mokinių grupei etikai mokytis, skiriamas savarankiškas 

mokymasis; 

         43.1.3. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą.  

         43.2. Kalbinis ugdymas: 

         43.2.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimai turi būti ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas (pvz., 

naudojant mokomąsias uţduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į 

kalbinę raišką ir rašto darbus); 

         43.2 2. pirmosios uţsienio kalbos mokymas: 
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         43.2.2.1. pirmosios uţsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

 43.2.2.2. uţsienio kalbai mokyti visose 2–4 kl. skiriama po 2 ugdymo valandas per savaitę. 

Skiriama 1 papildoma valanda 3 kl. iš kūno kultūros ugdymo dalyko; 

        43.3. Socialiniams gebėjimams ugdytis dalis (1/4) pasaulio paţinimo dalyko laiko skiriama 

ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos paţinimui palankioje aplinkoje (pvz., 

lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 

       43.4. Matematinis ugdymas:   

       43.4.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių bei tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 

rekomendacijomis, pagal galimybes naudoti informacines komunikacines technologijas, 

skaitmenines mokomąsias priemones.  

       43.5. Kūno kultūra: 

  43.5.1. kūno kultūrai skiriamos 1 kl. – 3 val., 2-3 kl. – 2 val., 4 kl. – 3 val. ugdymo valandos 

per savaitę. Sudaromos sąlygos mokiniams 1 valandą per savaitę lankyti sporto būrelį; 

  43.5.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip: 

       43.5.2.1. mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

       43.5.2.2. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu pagal 

galimybes organizuojamos sveikatingumo dienos; 

        43.6. Meninis ugdymas:  

        43.6.1. technologiniam ugdymui skiriama ne maţiau kaip 1/3 dailės ir technologijų dalykui 

skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plane.  

       44. Mokiniai, kurie mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programas (pvz., dailės, muzikos, sporto), mokyklos vadovo įsakymu atleidţiami nuo 

atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jiems numatomas šių 

dalykų mokymosi pasiekimų įskaitymas.  

       45. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama:  

       45.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymo integruojamųjų programų – 

Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo 

įgūdţių ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, 

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

ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 11 priedas 

„Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymas“). Šių programų atskirai planuoti ir vykdyti 

nereikia, jos yra integruotos į Bendrosios programos turinį;  

       45.2. prevencinių ir kitų ugdymo programų pasirinkimas ir jų įgyvendinimas:  

 1 klasė: 

 Prevencinė programa ,,Zipio draugai" 

 Ţmogaus saugos bendroji programa 5 val. (pasaulio paţ. 2 val., lietuvių k. 3 val.); 

 Etninės kultūros ugdymo programa 4 val. (lietuvių k. 1 val., dailė ir technologijos 1 val., 

kūno k. 1 val., pasaulio paţ. 1 val.); 

 Ugdymo karjerai programa  6 val. (pasaulio paţ. 2 val., lietuvių k. 4 val.); 

 Alkoholio, tabako bei kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos programa 5 

val. (pasaulio paţ. 2val., klasės valandėlė 1val., dailė ir technologijos  2 val.). 

 2 klasė: 

 Ţmogaus saugos bendroji programa 5 val (pasaulio paţ. 3val., lietuvių k. 1val., klasės 

valandėlė 1val.) 

 Etninės kultūros ugdymo progr.4 val. (lietuvių k. 1 val., klasės valandėlė 1 val., kūno. k. 1 

val., dailė ir technologijos 1 val.); 

 Ugdymo karjerai programa 6 val. (pasaulio paţ. 2 val., lietuvių k. 1 val., klasės val. 3 val.); 

 Alkoholio, tabako bei kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos progr. 5 val. 

(pasaulio paţ. 3 val., klasės valandėlė 2 val.). 
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 3 klasė: 

 Ţmogaus saugos bendroji programa 5 val. (pasaulio paţ. 2 val., lietuvių k. 1 val., klasės 

valandėlė 2 val.); 

 Etninės kultūros ugdymo programa 4 val. (pasaulio paţ. 1 val., lietuvių k. 1 val., dailė ir 

technologijos 1 val., kūno k. 1 val.); 

 Ugdymo karjerai progr. 6 val. (pasaulio paţ. 3 val., klasės valandėlė 3 val.); 

 Alkoholio, tabako bei kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos programa 5 

val.( klasės val. 3 val., pasaulio paţ. 2 val.). 

 4 klasė: 

 Ţmogaus saugos bendroji programa 5 val. (pasaulio paţ. 2 val., lietuvių k. 2 val., klasės 

valandėlė 1 val.); 

 Etninės kultūros ugdymo programa 4 val. (pasaulio paţ. 1val., kūno k. 1 val., dailė ir 

technologijos 1val., klasės valandėlė 1 val.); 

 Ugdymo karjerai programa 6 val. (pasaulio paţ. 2 val., lietuvių k. 2 val., klasės valandėlė 2 

val.); 

 Alkoholio, tabako bei kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos programa 5 

val. (lietuvių k. 1val., pasaulio paţ. 2 val., klasės valandėlė 2 val.). 

 

III SKYRIUS 

 PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

46. 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 gali būti sudaromos sąlygos rinktis dalykų modulius pagal polinkius ir 

gebėjimus, vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų 

mokiniams modelio 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). 

47. Pradedantiesiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir naujai 

atvykusiems mokiniams skiriamas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis. Siekiant padėti 

mokiniams sėkmingai adaptuotis, į šią veiklą įtraukiami klasės vadovai, mokyklos švietimo 

pagalbos specialistai. Per adaptacinį laikotarpį mokinių pasiekimai ir paţangos paţymiais 

nevertinami, taikomas formuojamasis vertinimas. 

48. Gimnazija, formuodama mokyklos pagrindinio ugdymo programos turinį, II kl. skiriama 1 

val. mokinių ugdymo poreikiams gerinti (0,5 val. – matematikai, 0,5 val. – lietuvių kalbai). 

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

49.1. iki 10 procentų didinti ar maţinti (perskirstyti) dalykui mokytis skiriamų pamokų 

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

49.2. ugdymo procesas gali būti organizuojamas  ne pamokų forma, o projektine ar kitokia 

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

aplinkose. Mokykla ne pamokų forma organizuojamo ugdymo proceso trukmę perskaičiuoja į 

mokymosi pamokomis laiką. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 
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50. Mokykla, įgyvendinanti pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, uţtikrina kalbėjimo, 

skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymą per visų dalykų pamokas:  

50.1. įtraukia šių gebėjimų ugdymą į  ugdymo turinį; 

50.2. priima reikiamus sprendimus dėl veiksmingų metodų mokinių kalbėjimo, skaitymo, 

rašymo ir skaičiavimo gebėjimams tobulinti, pavyzdţiui: dalyko uţduotims naudoti tekstus, 

uţdarojo tipo testus papildyti atvirojo tipo klausimais, į kuriuos atsakant reikia argumentuoti, 

dalykinio rašymo uţduotimis ir pan.; 

50.3. rūpinasi, kad mokiniams, kuriems reikalinga pagalba skaitant, rašant, kalbant, 

skaičiuojant, ji būtų teikiama, ir stebi jų daromą paţangą; 

50.4. sudaro sąlygas, kad mokiniai per visų dalykų pamokas tobulintų ir aukštesnius skaitymo, 

rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo gebėjimus.  

51. Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš ugdymo sričių:  

51.1. Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika ir 

tikyba), kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, uţsienio 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, šiuolaikiniai menai), informacinės technologijos, technologijos, kūno kultūra, 

bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymas (ţmogaus sauga, sveikatos ugdymas, etninė 

kultūra ir kt.).   

52. Ugdymo sričių įgyvendinimas.  

52.1. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų 

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

uţtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems 

metams (5–6, 7–8, 9–10, gimnazijos I–II klasėms).  

52.2. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį: 

52.2.1. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas pašalinti mokymosi spragas 

(skiriamos  konsultacijos).  

52.3. Uţsienio kalbos. 

52.3.1. Uţsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

52.3.2. Antrosios uţsienio kalbos 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 

uţsienio kalbą: anglų,  prancūzų, rusų. 

52.3.3. Baigus pagrindinio ugdymo programą organizuojami uţsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimai centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

52.3.4. Pagrindinio ugdymo programoje uţtikrinamas pradėtų mokytis uţsienio kalbų 

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

tokiu atveju, jeigu mokinio norimos mokytis uţsienio kalbos pasiekimų lygis ne ţemesnis, nei 

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

uţsienio mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl objektyvių prieţasčių negali sudaryti 

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

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

programų skirtumus: 

52.3.4.1. vienerius mokslo metus jam skiriama ne maţiau nei viena papildoma uţsienio kalbos 

pamoka per savaitę; 

52.3.5. Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

programą, ir mokykla nustato, kad jo vienos uţsienio 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. Mokykla 
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sudaro mokiniui individualų uţsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje uţsienio kalbos 

pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse. 

52.3.6. Jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pritarus, pageidauja tęsti mokytis pradėtą kalbą, o mokykla neturi tos kalbos mokytojo: 

52.3.6.1. mokiniui sudaromos sąlygos lankyti uţsienio 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 (biudţetinė įstaiga).  

52.4. Matematika. 

52.4.1. Mokinių matematikos ţinių lygis, remiantis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų 

duomenimis, yra nepakankamas, todėl reikia skirti daugiau dėmesio jam įtvirtinti sprendţiant 

skaičių ir skaičiavimų, algebros, geometrijos uţdavinius. 

52.4.2. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudotis problemų sprendimo 

bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis uţduotimis, Nacionalinio egzaminų centro 

kasmet rengiamomis matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurso uţduotimis, tarptautinių 

mokinių pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis, visiems mokiniams kelti aukštus mokymosi 

lūkesčius. 

52.4.3. Būtina nuolat stebėti mokinių matematikos pasiekimus ir, remiantis duomenimis 

(pavyzdţiui, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais, kurie leidţia objektyviai 

įvertinti kiekvieno mokinio pasiekimus ir sudaryti galimybes stebėti individualią paţangą ir teikti 

reikalingą mokymosi pagalbą mokyklose), numatyti pagalbą mokiniams (uţduotis ir metodus 

spragoms įveikti), kurių mokymosi pasiekimai ţemi. Paprastai šių mokinių ţemi ir skaitymo 

gebėjimai, todėl reikia skirti pakankamai laiko uţdavinių tekstų analizei, jų vizualizacijai, 

uţrašymui matematiniais simboliais. 

52.4.4. Ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesą labiau individualizuoti, 

diferencijuoti, atsiţvelgiant į mokinių gebėjimus pateikti įvairesnių, įdomesnių, įvairaus sunkumo ir 

sudėtingumo uţduočių, naudotis nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ uţduotimis (ir 

sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais. Mokiniai dalyvauja olimpiadose, konkursuose. 

52.4.5. Tikslingai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, 

skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis matematiniam ugdymui (rengiant ir naudojant 

interaktyviąsias uţduotis). Ypatingai rekomenduojama naudotis atvirojo kodo dinaminės 

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

52.5. Informacinės technologijos. 

52.5.1. 7–8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos, 17 pamokų – 7 kl., 18 pamokų – 8 kl. 

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

vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba 

tinklalapių kūrimo pradmenų modulių. Mokykla siūlo rinktis ne maţiau kaip iš dviejų modulių. 

Modulį renkasi mokinys. 

52.6. Gamtamokslinis ugdymas. 

52.6.1. Siekiant gerinti gamtamokslinį raštingumą, pirmiausia, reikėtų tobulinti mokinių 

pasiekimus Ţemės ir visatos bei gyvųjų sistemų ugdymo turinio srityse. 

52.6.2. Gimnazija uţtikrina, kad: 

52.6.2.1. per gamtos mokslų dalykų pamokas būtų mokomasi tiriant. 5 klasėje vykdomas 

,,Integruoto gamtos mokslų kurso programa 5- 8 klasėms išbandymas“;  

52.6.2.2. 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; 

52.6.2.3. atsiţvelgiant į mokinių gebėjimus ugdymo procesas turi būti labiau 

individualizuojamas, diferencijuojamas. Ugdymo procese turėtų būti taikomos įvairesnės, 

įdomesnės, įvairaus sunkumo ir sudėtingumo uţduotys. Mokymosi medţiaga pritaikoma 

atsiţvelgiant į mokinių turimas ţinias, įgūdţius ir ugdymosi poreikius. 

52.6.3. Įgyvendinant numatytą gamtos mokslų turinį deramai dėmesio skiriama 

gamtamoksliniams tyrimams: stebėjimui, analizavimui, eksperimentavimui, modeliavimui, 
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įvairioms praktinėms veikloms. Ugdymo procese mokiniai skatinami bendradarbiauti ir (ar) dirbti 

komandoje, derinami įvairūs ugdymo metodai ir ugdymo inovacijos. Ugdymo turinyje daugiau 

dėmesio skirti gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame 

gyvenime. 

52.6.4. Gimnazija uţtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdţiams ugdyti būtų 

skiriama ne maţiau kaip 30–40 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Nesant sąlygų 

atlikti eksperimentus mokykloje, kurioje mokosi mokinys, sudaromos sąlygos juos atlikti kitoje 

mokykloje, atviruose prieigos centruose ar kitose tam tinkamose aplinkose. 

52.6.5. Gimnazijoje mokymosi aplinka gamtamoksliniam ugdymui turi būti pritaikyta 

eksperimentiniams ir praktiniams įgūdţiams ugdyti. Biologijos 7 kl. 2 pamokos organizuojamos 

vieną po kitos, sudarant galimybes atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius darbus ar projektus.  

52.6.6. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi ne tik kilnojamosiomis ir 

virtualiosiomis laboratorijomis, šiuolaikiškomis edukacinėmis erdvėmis, bet turimomis 

mokyklinėmis priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir pasigaminamomis 

priemonėmis.  

52.6.7. Mokiniai įsitraukiami į gamtos mokslų būrelių veiklą, dalyvauja įvairiuose 

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

tyrinėjimus. 

52.7. Technologijos. 

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

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

konstrukcinių medţiagų ir elektronikos technologijų programų. 

52.7.2. Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

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

programos įgyvendinimui pagal galimybes yra organizuojami susitikimai, ekskursijos. 

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

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

medţiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų. Pasirinkta technologijų kurso programa 

gali būti keičiama II klasėje. Technologijoms mokyti klasė dalijama į grupes.  

52.8. Socialinis ugdymas. 

52.8.1. Per socialinio ugdymo dalykų pamokas mokymas(is) grindţiamas tiriamojo pobūdţio 

metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis. 

52.8.2. Siekiant gerinti gimtojo krašto (pavyzdţiui, rajono savivaldybės, gyvenvietės ir kt.) ir 

Lietuvos valstybės paţinimą, atsiţvelgiant į esamas galimybes, dalis istorijos ir geografijos pamokų  

organizuojamos netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, vietos 

savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų centruose), naudotis virtualiosiomis 

mokymosi aplinkomis. 

52.8.3. Laisvės kovų istorija integruojama: 

Į istoriją – 6 val., į lietuvių kalbą – 4 val. į pilietiškumo pagrindus – 8 val.  

52.8.4. Gimnazijos formuojamas socialinių dalykų ugdymo turinys turėtų teikti galimybę: 

52.8.4.1. mokiniams rinktis pasirenkamuosius dalykus: psichologiją,  

52.8.4.2. 5 klasėje istorijos kursas pradedamas nuo Lietuvos istorijos, o 6 klasėje nuo Europos 

istorijos . 

52.8.5. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojama: 

Lietuvos ir pasaulio realijas, kurios turi būti nuolat ir sistemingai atskleidţiamos 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 nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su 

korupcija sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas. 
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52.9. Kūno kultūra. Kūno kultūrai skiriant 2 valandas per savaitę, sudaromos sąlygos visiems 

mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo būrelius (pavyzdţiui, 

futbolo, krepšinio, stalo teniso). 

52.9.1. Mergaitės ir berniukai kūno kultūros pamokose dirba kartu. 

52.9.2. Organizuojant kūno kultūros pamokas patalpose atsiţvelgiama į Higienos normos 

reikalavimus.  

52.9.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

atsiţvelgiant į savijautą. Pagal gydytojų rekomendacijas arba tėvų pageidavimu šie mokiniai gali 

lankyti sveikatos grupes uţ mokyklos ribų.  

52.9.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdţio negalintiesiems atlikti įprastų uţduočių mokytojas taiko 

alternatyvias atsiskaitymo uţduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas.  

52.9.5. mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos, mokytojai siūlo kitą 

veiklą: stalo ţaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, skaitykloje, socialinę veiklą. 

52.9.6. mokiniai, laikinai atleisti nuo kūno kultūros pamokų dėl ligos, stebi pamoką salėje ir, 

esant geroms sąlygoms, lauke. Iš pirmos ir paskutinės pamokos mokiniai išleidţiami, tėvams 

prisiimant atsakomybę tų pamokų metu.  

52.10. Meninis ugdymas. 

52.10.1. mokiniai mokosi privalomuosius dailės ir muzikos dalykus.  

53. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu 

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

2018, 2018–2019 mokslo metais: 

 

 2017-2018 2018-2019  

Klasė 5 6 Viso 

Mokinių skaičius 18 18  

Dorinis ugdymas    

Tikyba 1 1 2 

Lietuvių k. 5 5 10 

Uţsienio I-oji    

Anglų k. 3 3 6 

Uţsienio II-oji    

Rusų k. - 2 2 

Matematika 4 4 8 

Gamta ir ţmogus 2 2 4 

Informacinės technologijos 1 1 2 

Istorija 2 2 4 

Geografija - 2 2 

Muzika 1 1 2 

Dailė 1 1 2 

Technologijos 2 2 4 

Kūno kultūra 3 2 5 

Ţmogaus sauga 1 - 1 

Pamokų skaičius mokiniui 26 28 54 

Neformalusis švietimas    

Vokalinis ansamblis 0,25 0,25 0,5 

Sporto būrelis - 0,25 0,25 

Būrelis ,,Judėk ir galvok" - 0,25 0,25 
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Šaulių būrelis - 0,25 0,25 

Futbolo būrelis 0,25 0,25 0,5 

Gamtininkų būrelis - 0,25 0,25 

Panaudotos valandos klasei 26 28 54 

Neformalusis švietimas 0,5 1,5 2 

Iš viso 26,5 29,5 56 

 

 

 2017-2018 2018-2019  

Klasė 6 7 Viso 

Mokinių skaičius 10 10  

Dorinis ugdymas    

Tikyba 1 1 2 

Lietuvių k. 5 5 10 

Uţsienio I-oji    

Anglų k. 3 3 6 

Uţsienio II-oji    

Rusų k. 2 2 4 

Matematika 4 4 8 

Gamta ir ţmogus 2 - 2 

Biologija - 2 2 

Fizika - 1 1 

Informacinės technologijos 1 0,5 1,5 

Istorija 2 2 4 

Geografija 2 2 4 

Muzika 1 1 2 

Dailė 1 1 2 

Technologijos 2 2 4 

Kūno kultūra 2 2 4 

Ţmogaus sauga - 0,5 0,5 

Pamokų skaičius mokiniui 28 29 57 

Neformalusis švietimas    

Sporto būrelis 0,25 0,25 0,5 

Būrelis ,,Judėk ir galvok" 0,5 0,25 0,75 

Šaulių būrelis 0,25 0,25 0,5 

Futbolo būrelis 0,25 0,5 0,75 

Gamtininkų būrelis 0,25 0,5 0,75 

Panaudotos valandos klasei 28 29 57 

Neformalusis švietimas 1,5 1,75 3,25 

Iš viso 29,5 30,75 60,25 

 

 

 2017-2018 2018-2019  

Klasė 7 8 Viso 

Mokinių skaičius 13 13  

Dorinis ugdymas    

Tikyba 1 1 2 

Lietuvių k. 5 5 10 

Uţsienio I-oji    

Anglų k. 3 3 6 
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Uţsienio II-oji    

Rusų k. 2 2 4 

Matematika 4 4 8 

Biologija 2 1 3 

Fizika 1 2 3 

Chemija - 2 2 

Informacinės technologijos 0,5 0,5 1 

Istorija 2 2 4 

Geografija 2 2 4 

Muzika 1 1 2 

Dailė 1 1 2 

Technologijos 2 1 3 

Kūno kultūra 2 2 4 

Ţmogaus sauga 0,5 0,5 1 

Pamokų skaičius mokiniui 29 30 59 

Neformalusis švietimas    

Vokalinis ansamblis 0,25 0,25 0,5 

Korespondentų būrelis 0,25 0,25 0,5 

Būrelis ,,Judėk ir galvok" 0,25 0,25 0,5 

Futbolo būrelis 0,25 - 0,25 

Gamtininkų būrelis 0,25 - 0,25 

Sporto būrelis 0,25 - 0,25 

Šaulių būrelis 0,25 - 0,25 

Panaudotos valandos klasei 29 30 59 

Neformalusis švietimas 1,75 0,75 2,5 

Iš viso 30,75 30,75 61,5 

 

 

 2017-2018 2018-2019  

Klasė 8 9 Viso 

Mokinių skaičius 12 12  

Dorinis ugdymas    

Tikyba 1 1 2 

Lietuvių k. 5 4 9 

Uţsienio I-oji    

Anglų k. 3 3 6 

Uţsienio II-oji    

Rusų k. 2 2 4 

Matematika 4 3 7 

Biologija 1 2 3 

Fizika 2 2 4 

Chemija 2 2 4 

Informacinės technologijos 0,5 1 1,5 

Istorija 2 2 4 

Pilietiškumo pagrindai - 1 1 

Geografija 2 2 4 

Muzika 1 1 2 

Dailė 1 1 2 

Technologijos 1 1,5 2,5 

Kūno kultūra 2 2 4 
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Ţmogaus sauga 0,5 0,5 1 

Pamokų skaičius mokiniui 30 31 61 

Neformalusis švietimas    

Vokalinis ansamblis 0,25 0,5 0,75 

Programuotojų būrelis 0,25 0,5 0,75 

Sporto būrelis - 0,25 0,25 

Pilietiškumo mokykla 0,25 0,25 0,5 

Šaulių būrelis - 0,5 0,5 

Panaudotos valandos klasei 30 31 61 

Neformalusis švietimas 0,75 2 2,75 

Iš viso 30,75 33 63,75 

 

 

 2017-2018 2018-2019  

Klasė I II Viso 

Mokinių skaičius 9 9  

Dorinis ugdymas    

Tikyba 1 1 2 

Lietuvių k. 4 5 9 

Uţsienio I-oji    

Anglų k. 3 3 6 

Uţsienio II-oji    

Rusų k. 2 2 4 

Matematika 3 4 7 

Biologija 2 1 3 

Fizika 2 2 4 

Chemija 2 2 4 

Informacinės technologijos 1 1 2 

Ekonomika ir verslumas - 1 1 

Istorija 2 2 4 

Pilietiškumo pagrindai 1 1 2 

Geografija 2 1 3 

Dailė 1 1 2 

Muzika 1 1 2 

Technologijos 1,5 1 2,5 

Kūno kultūra 2 2 4 

Ţmogaus sauga 0,5 - 0,5 

Pamoka lietuvių k. ugdymo 

poreikiams tenkinti 

- 0,5 0,5 

Pamoka lietuvių k. ugdymo 

poreikiams tenkinti 

- 0,5 0,5 

Pamokų skaičius mokiniui 31 31 62 

Neformalusis švietimas    

Pilietiškumo mokykla 0,25 0,25 0,5 

Šaulių būrelis 0,25 0,25 0,5 

Gamtininkų būrelis 0,5 0,25 0,75 

Futbolo būrelis 0,25 0,25 0,5 

Sporto būrelis 0,25 - 0,25 

Vokalinis ansamblis 0,25 - 0,25 

Panaudotos valandos klasei 31 32 63 
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Neformalusis švietimas 1,75 1 2,75 

Iš viso 32,75 33 65,75 

 

 

 2017-2018  

Klasė II Viso 

Mokinių skaičius 21  

Dorinis ugdymas   

Tikyba 1 1 

Lietuvių k. 5 5 

Uţsienio I-oji    

Anglų k.   3 3 

Uţsienio II-oji   

Rusų  k. 2 2 

Matematika 4 4 

Biologija 1 1 

Fizika 2 2 

Chemija 2 2 

Informacinės technologijos   

I grupė 1 2 

II grupė 1 

Ekonomika ir verslumas 1 1 

Istorija 2 2 

Pilietiškumo pagrindai 1 1 

Geografija 1 1 

Dailė 1 1 

Muzika 1 1 

Technologijos   

I grupė 1 2 

II grupė 1 

Kūno kultūra  2 2 

Pamokų skaičius mokiniui 33 33 

Pamoka lietuvių k. ugdymo 

poreikiams tenkinti 

0,5 0,5 

Pamoka matematikos ugdymo 

poreikiams tenkinti 

0,5 0,5 

Neformalusis švietimas   

Pilietiškumo mokykla 0,25 0,25 

Korespondentų būrelis 0,25 0,25 

Šaulių būrelis 0,25 0,25 

Programuotojų būrelis 0,25 0,25 

Panaudotos valandos klasei 34 34 

Neformalusis ugdymas 1 1 

Iš viso 35 35 

 

 

IV SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 
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54. 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, gali būti atsiţvelgiama į 

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

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

turinį sudaro: 

55.1. privaloma dalis: dorinis ugdymas, lietuvių kalba ir literatūra, uţsienio kalba, 

matematika, istorija arba geografija, gamtamokslinio ugdymo vienas dalykas(biologija, fizika ar 

chemija), bent vienas meninio ugdymo vienas dalykas arba technologijų kursas, bendroji kūno 

kultūra arba pasirinkta sporto šaka. 

55.2. laisvai pasirenkama dalis: informacinės technologijos, psichologija, lietuvių, 

matematikos ir anglų dalykų moduliai. Pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri 

dalykai.  

56. Mokinio individualaus ugdymo plano struktūra sudaroma vadovaujantis Rietavo sav. 

Tverų gimnazijos individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Rietavo sav. 

Tverų gimnazijos direktoriaus 2015 gruodţio 28 d. įsakymu Nr. V-261. 

57. Ugdymo plano keičiamas, vadovaujantis Rietavo sav. Tverų gimnazijos pasirinkto dalyko, 

kurso, modulio keitimo tvarkos aprašu, patvirtintu Rietavo sav. Tverų gimnazijos direktoriaus 2015 

m. geguţės 5 d. įsakymu Nr. V-104: 

57.1. III gimnazijos klasių mokiniai gali keisti dalyko programą, programos kursą ir dalyko 

modulį pusmečių arba mokslo metų pabaigoje.  

57.2. IV gimnazijos klasių mokiniai tik I pusmečio pabaigoje gali keisti dalyko programos 

kursą, atsisakyti dalyko ar modulio (nebeleidţiama pasirinkti naujo dalyko ir modulio).  

57.3. mokinys, norintis keisti dalyko programą, programos kursą ar modulį, privalo rašyti 

prašymą gimnazijos direktoriui, nurodymas apsisprendimo motyvus. I pusmečio pabaigoje prašymą 

reikia parašyti iki lapkričio 28 dienos, II pusmečio pabaigoje - iki balandţio 30 dienos. 

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

išplėstinio kurso įvertinimas, laikyti įskaitos nereikia. 

57.5. gavęs teigiamą atsakymą dėl programos ar dalyko kurso keitimo, mokinys privalo 

savarankiškai pasirengti išlaikyti įskaitą. 

57.6. individualus ugdymo planas mokiniui keičiamas tik tuo atveju, jei įskaitos įvertinimas 

yra patenkinamas. 

58. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, mokyklos pasiūlymais ir 

atsiţvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kokius dalykus ar modulius renkasi 

mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendţia dėl vieno brandos darbo rengimo ir kartu 

su mokytojais, padedant ir tėvams (globėjams), pasirengia individualų ugdymo planą.  

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

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

60. Laikinosios grupės sudaromos iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyko programos kursą, 

pasirenkamojo dalyko ar modulio programą. 

60.1. Nesusidarius grupei, pavieniai mokiniai norimo kurso programų mokosi savarankiško 

mokymosi būdu. Į mokinio savarankiško mokymosi krūvį įskaitomas dalyko kursui skirtas pamokų 

skaičius. 

61. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, mokykla turi uţtikrinti galimybes įgyvendinti 

savo individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, pasiūlyti keisti pasirinktus dalykus ar 

modulius.  

62. Minimalus privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų skaičius mokinio 

individualiame plane turi būti ne maţesnis nei 8, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28. 

Didinant pamokų skaičių per savaitę privalu laikytis Higienos normoje numatyto pamokų skaičiaus 

per dieną. 

63. Mokiniams siekti asmeninės ir pilietinės brandos, ugdytis gyvenime būtinas bendrąsias 

kompetencijas, sudaromos sąlygos: 



27 
 

 

53.1. savanoriškai uţsiimti socialine ar kita visuomenine veikla; 

63.2. susipaţinti su profesinės veiklos įvairove ir rinkimosi galimybėmis, planuoti savo 

tolimesnį mokymosi kelią ir darbinę veiklą. Mokiniams siūlomas pasirenkamasis ,,Ugdymas 

karjerai“ dalykas 

63.3. ,,Ugdymo karjerai“ dalykas integruojamas: 

Klasės valandėlėse – po 2 val. 

Per visus ugdymo dalykus – po 4 val. 

64. Mobilios grupės sudaromos IV klasės mokiniams lietuvių kalbos ţinioms gilinti – 1 val., 

istorijos ţinioms gilinti – 1 val.  

65. Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa integruojama:  

Tikyba – 2 val. 

Lietuvių kalba ir literatūra – 6 val. 

Istorija – 10 val. 

Muzika – 6 val. 

Dailė – 6 val. 

Technologijos – 2 val. 

Geografija – 2 val. 

66. Ţmogaus saugos dalykas integruojamas:  

Matematika – 2 val. 

Fizika – 2 val. 

Biologija – 2 val. 

Chemija – 2 val. 

Informacinės technologijos – 2 val. 

Kūno kultūra – 2 val. 

Istorija – 2 val. 

Geografija – 2 val.  

Lietuvių kalba – 2 val. 

67. Mokiniams, kurie mokosi savarankiškai ar nuotoliniu būdu pavienio mokymosi forma, 

konsultacijoms skiriama iki 15 procentų. 

68. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių kūno kultūros ugdymas 

organizuojamas, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 122.10.3, 122.10.5 papunkčiais. 

69. kūno kultūros pasiekimai vertinami paţymiais, išskyrus, spec. grupės mokinius, kurie 

vertinami įrašu ,,įskaityta“. 

70. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir per dvejus metus: 

 

Klasė Kursas III 

2017 -2018  m. m. 

Iš viso 

 

Mokinių skaičius  14  

Merg.9 Bern.5  

Dorinis ugdymas    

Tikyba B 1 (12 mok.) 1 

Etikos konsultacija B 0,3 (2 mok.) 0,3 

Lietuvių k. A 5 (14 mok.) 5 

Uţsienio k.(privalomoji)    

Anglų k.  B1  

3 
(8 mok.) 3 

B2 (6 mok.) 

Istorija A  

3 
(8 mok.) 3 

B (2 mok.) 

Matematika A  

4,5 
(10 mok.) 4,5 

B (4 mok.) 
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Geografija A  

2 
(6 mok.) 2 

B (2 mok.) 
Informacinės technologijos 
(programavimas) 

A  

1 

(1 mok.) 1 

Informacinės technologijos B (7 mok.) 

Biologija  A 3 (7 mok.) 3 

Fizika B 1,5 (5 mok.) 1,5 

Chemijos konsultacija A 

B 

 (2 mok.) 

(1 mok.) 

- 

Menai    

Muzika  B 2 (7 mok.) 2 

Dailė B 2 (7 mok.) 2 

Kūno kultūra    

Bendroji kūno kultūra A  

2 
(2 mok.) 2 

B (12 mok.) 

Technologijos     

Statyba ir medţio apdirbimas A  

2 
(2 mok.) 2 

B (7 mok.) 

Pasirenkamieji dalykai    

Anglų k. modulis ,,Skaitymo 

teksto suvokimų ir gramatikos 

tobulinimas” 

 (10 mok.) 
 jungiama su IV kl. 

- 

Lietuvių k. modulis 

,,Samprotavimo ir literatūrinio 

rašinio rašymo ypatumai” 

 1 (14 mok.) 

  

1 

Matematikos modulis 

,,Sudėtingesnių olimpiadinių ir 

egzamininių uţdavinių 

sprendimas” 

 1 (9 mok.) 1 

Pamokų skaičius mokiniui  28,4 28,4 

Neformalusis švietimas    

Korespondentų būreis  0,5 0,5 

Pilietiškumo mokykla  0,25 0,25 

Programuotojų būrelis  0,25 0,25 

Sporto būrelis  0,25 0,25 

Panaudotos valandos klasei  34,3 34,3 

Neformalusis ugdymas  1,25 1,25 

Iš viso  35,55 35,55 

 

 

Klasė Kursas IV 

2018 -2019 m. m. 

Iš viso 

 

Mokinių skaičius  14 14 

Dorinis ugdymas    

Tikyba B 1 (12 mok.) 1 

Etikos konsultacija B 0,3 (2 mok.) 0,3 

Lietuvių k. A 5 (14 mok.) 5 

Uţsienio k.(privalomoji)     

Anglų k.  B1  

3 
(8 mok.) 3 

B2   (6 mok.) 

Istorija A  (8 mok.) 3 
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B 3   (2 mok.) 

Matematika A  

4,5 
(10 mok.) 4,5 

B (4 mok.) 
Geografija A  

2 
(6 mok.) 2 

B (2 mok.) 
Informacinės technologijos 
(programavimas) 

A  

1 

(1 mok.) 1 

Informacinės technologijos B (7 mok.) 

Biologija  A 3 (7 mok.) 3 

Fizika B 1,5 (5 mok.) 1,5 

Chemijos konsultacija A 1,2 (2 mok.) 1,2 

(1 mok.) 

Menai    

Muzika  B 2 (7 mok.) 2 

Dailė B 2 (7 mok.) 2 

Kūno kultūra    

Bendroji kūno kultūra A  

2 
(2 mok.) 2 

B (12 mok.) 

Technologijos     

Statyba ir medţio apdirbimas A  

2 
(2 mok.) 2 

B (7 mok.) 

Pasirenkamieji dalykai    

Anglų k. modulis ,,Skaitymo teksto 

suvokimų ir gramatikos tobulinimas” 
 1 (10 mok.) 1 

Lietuvių k. modulis 

,,Samprotavimo ir literatūrinio 

rašinio rašymo ypatumai” 

 1 (14 mok.) 

  

1 

Matematikos modulis 

,,Sudėtingesnių olimpiadinių ir 

egzamininių uţdavinių sprendimas” 

 1 (9 mok.) 1 

Pamokų skaičius mokiniui  30,6 30,6 

Neformalusis švietimas    

Korespondentų būreis  0,5 0,5 

Pilietiškumo mokykla  0,25 0,25 

Programuotojų būrelis  0,25 0,25 

Sporto būrelis  0,25 0,25 

Panaudotos valandos klasei  36,5 36,5 

Neformalusis ugdymas  1,25 1,25 

Iš viso  37,75 37,75 

 

 

  2017-2018  

Klasė Kursas IV Iš viso 

Mokinių skaičius  16  

Dorinis ugdymas    

Tikyba B 1 (16 mok.) 1 

Lietuvių k. A 5 (16 mok.) 5 

Uţsienio k.(privalomoji)    

Anglų k. B1  

3 
(6 mok.) 3 

B2 (10 mok.) 

Istorija A  (9 mok.) 3 
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B 3 (3 mok.) 

Matematika A 4,5 (7 mok.) 7,5 

B 3 (9 mok.) 
Geografija 
 

A  

2 
(3 mok.) 2 

B (4 mok.) 
Informacinės technologijos B (5 mok.) 

 jungiama su III kl. 
- 

Biologija  A  

3 
(11 mok.) 3 

B (2 mok.) 

Fizika A  

2 
(3 mok.) 2 

B (4 mok.) 

Chemijos konsultacija  2 (4 mok.) 2 

Menai    

Muzika B 2 (16 mok.) 2 

Kūno kultūra    

Tinklinis A  

4 
(10 mok.) 4 

B (6 mok.) 

Technologijos     

Statyba ir medţio apdirbimas B 2 (7 mok.) 2 

Pasirenkamieji dalykai    

Anglų k. modulis ,,Skaitymo teksto 

suvokimų ir gramatikos tobulinimas” 
 1 (6 mok.) 1 

Lietuvių k. modulis ,,Gramatikos ţinių 

įtvirtinimas” 
 1 (12 mok.) 1 

Matematikos modulis ,,Geometrijos ir 

streometrijos kurso kartojimas” 
 1 (5 mok.) 1 

Psichologijos pagrindai  1 (13 mok.) 1 

Pamokų skaičius mokiniui  30,5 30,5 

Neformalusis švietimas    

Būrelis ,,Judėk ir galvok"  0,25 0,25 

Programuotojų būrelis  0,25 0,25 

Mobili grupė    

Istorijos ţinioms gilinti  1 1 

Lietuvių k. ţinioms gilinti  1 1 

Panaudotos valandos klasei  40,5 40,5 

Neformalusis švietimas  0,5 0,5 

Mobili grupė  2 2 

Iš viso  43 43 

 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

71. Gimnazija, rengdama mokyklos ir mokinio individualųjį ugdymo planą, sudaro sąlygas 

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

ir būtiną švietimo pagalbą.  
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72. Gimnazija mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu 

Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, ir šio skyriaus nuostatomis (jei šiame skyriuje nereglamentuojama, mokykla 

vadovaujasi kitomis Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis, reglamentuojančiomis švietimo 

programų įgyvendinimą) ir atsiţvelgia į: 

72.1. formaliojo švietimo programą; 

72.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

72.3. individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, vykdydama švietimo pagalbos 

specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos 

tarnybų rekomendacijas; 

72.4. mokyklos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir švietimo 

pagalbos lėšos). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS  

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

73. Individualus ugdymo planas rengiamas: 

73.1. atsiţvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės ar 

švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, ugdymo programą, ugdymo formą ir mokymo 

organizavimo būdą; 

73.2. kai mokiniui pagal pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir 

mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios švietimo 

pagalbos. 

74. Pritaikant bendrąjį gimnazijos ar klasės ugdymo planą individualioms mokinio ugdymosi 

reikmėms, galima: 

74.1. vėliau pradėti mokyti pirmosios ar antrosios uţsienio kalbos, mokyti tik vienos uţsienio 

kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, 

skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), judesio ir padėties, bendrųjų 

mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 

74.2. mokyti tik vienos uţsienio kalbos (išimtiniais atvejais – iš viso nemokyti); 

74.3. besimokantį pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio ugdymo 

programoje prasidedančių dalykų pradėti mokyti metais vėliau, juos sieti su praktiniais mokinio 

interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; mokymas gali būti organizuojamas atskiromis veiklomis; 

74.4. vietoj šiame punkte nurodytų dalykų mokinys gali rinktis kitus individualaus ugdymo 

plano dalykus, tenkinančius specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją 

pedagoginę pagalbą.  

75. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus ugdymo 

planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų dalykų programoms įgyvendinti 

nurodomų savaitinių pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 20 procentų. Bendras 

pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti maţinamas ar didinamas 1 ar 2 

pamokomis.  

76. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsiţvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŢANGOS VERTINIMAS 
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77. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir 

paţanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų nuostatomis. 

78. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi pasiekimų ir paţangos 

vertinimas vykdomas vadovaujantis Tverų gimnazijos ir Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo aprašu, patvirtintu Rietavo 

sav. Tverų gimnazijos direktoriaus 2017 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-35. 

79. Mokinių, kurie mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokymosi 

pasiekimai vertinami įrašais ,,įskaityta“, ,,neįskaityta“.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS 

MOKINIAMS TEIKIMAS 

 

80. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

81. Mokykla specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi teisės aktais ir 

įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos vaiko 

gerovės komisijos rekomendacijas. 

82. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

82.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

82.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsiţvelgiant į mokinio galias, 

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

teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo maţiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo 

pagalbos teikimo būdai; 

82.3. Pagalbą teikiantys logopedas, spec. pedagogas veda uţsiėmimus pasirinkta specialiųjų 

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

83. Specialioji pagalba: 

83.1. teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus 

aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

83.2. teikiama ugdymo proceso metu. 

 

 

     

 

 

SUDERINTA    SUDERINTA 

Mokytojų tarybos    Gimnazijos tarybos  

2017-08-31 posėdyje     2017-06-23 posėdyje 

protokolo Nr. MT-7    protokolo Nr. GT-4 

 

SUDERINTA 

Rietavo savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja 
 

 

Lidija Rėkašienė 

2017- 
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