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RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJA 

 

UGDYMO PLANAS 2018–2019 M. M. 
 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos (toliau – Progimnazija) 2018-2019 mokslo 

metų ugdymo planas sudarytas vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio 

ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų 

pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ ir 2017–2018 ir 2018–2019 

mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 metų birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442 „Dėl 

2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo 

planų patvirtinimo“, Bendrosiomis programomis, Geros mokyklos koncepcija, Mokymosi pagal 

formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

2018–2019 m. m. sudaromas bendras pradinio ir pagrindinio programų ugdymo planas 

vieneriems metams. Ugdymo planą sudaro aprašomoji dalis ir priedai-lentelės. Ugdymo planą 

rengė mokinių, tėvų atstovų, mokytojų ir administracijos darbo grupė, pasiūlymus teikė mokinių 

taryba, metodinės grupės. 

2. Ugdymo plano tikslai: 

2.1. įgyvendinti Progimnazijos veiklos viziją, tikslus, uždavinius; 

2.2. tenkinti mokinių poreikius pagal polinkius ir gebėjimus, sudaryti galimybes 

kiekvienam besimokančiajam įgyti naujų kompetencijų. 

3. Progimnazijos ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. nustatyti pamokų skaičių kiekvienoje klasėje, skirtą dalykų programoms įgyvendinti 

(priedai Nr. 2, 3, 4, 5, 6); 

3.2. remiantis švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, 

Nacionalinio mokymosi pasiekimų patikrinimo (toliau NMPP) 2, 4, 6, 8 klasių mokinių skaitymo, 

rašymo, pasaulio pažinimo, matematikos, gamtos mokslų, socialinių mokslų pasiekimų testų 

rezultatais, Progimnazijos veiklos įsivertinimo išvadomis, numatyti pagrindinius ugdymo turinio 

formavimo, pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus, įgyvendinimo galimybes; 

3.3. kurti saugią fizinę, psichologinę, socialinę ir kultūrinę mokymosi aplinką; 

3.4. padėti atsiskleisti mokinio asmenybei ir skatinti jos ūgtį; 

3.5. kartu kurti prasmingą veiklą, pagrįstą asmenine kiekvieno mokinio patirtimi, 

tiriamuoju, kūrybiniu mokymusi; 

3.6. numatyti neformaliojo švietimo tikslus, pasirinkimo ir veiklos organizavimo 

galimybes; 

3.7. aprašyti reikalavimus ugdymo procesui Progimnazijoje organizuoti. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 



 

 

4. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2018 m. rugsėjo 3 d. 

5. Ugdymo proceso trukmė: 

5.1. 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos. 

5.2. 5-8 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos. 

5.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2018-10-29 – 2018-11-02 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018-12-27 – 2019-01-02 

Žiemos atostogos 2019-02-18 – 2019-02-22 

Pavasario (Velykų) atostogos 2019-04-23 – 2019-04-26 

Vasaros atostogos 1-4 kl. mokiniams 2019-06-08 – 2019-08-31 

Vasaros atostogos 5-10 kl. mokiniams 2019-06-22 – 2019-08-31 

6. Ugdymo procesas 1–8 klasėse skirstomas pusmečiais: 

6.1. pirmas pusmetis: 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2019 sausio 25 d.; 

6.2. antras pusmetis: 

6.2.1. 1-4 klasių mokiniams – 2019 m. sausio 28 d. – birželio 7 d.,  

6.2.2. 5-8 klasių mokiniams – 2019 m. sausio 28 d. – birželio 21 d. 

7. Progimnazija dirba viena pamaina; 

7.1. pamokos 1-8 klasėms prasideda 8.00 val.; 

7.2. pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2-8 klasėse – 45 min. 

8. 1-8 klasių mokiniai visus mokslo metus mokosi 5 dienas per savaitę. 

9. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į Progimnaziją gali neiti 1-5 

klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 klasių mokiniai. 

Paskelbus karantiną į Progimnaziją neina visų klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į 

mokymosi dienų skaičių. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. PROGIMNAZIJOS 

UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

10. Progimnazija, atsiradus nenumatytiems atvejams ugdymo proceso metu, ugdymo 

planą gali koreguoti. Progimnazija ugdymo planą, mokinio individualų ugdymo planą įgyvendina 

priklausomai nuo mokymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų programoms ir 

minimalų privalomų pamokų skaičių mokiniui. 

10.1. Penkiolikos  ugdymo dienų organizavimo laikas. Vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–

2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano, ir 2017–2018 ir 2018–

2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, 5 

ugdymo dienų laiką yra numatęs Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius (2018-07-04 raštas Nr. SŠ-90) (priedas Nr. 1), Progimnazija – kitų 10 

ugdymo dienų laiką: 

Eil. Nr. Ugdymo diena Organizavimo laikas 

1. Etiketo diena 2018 m. spalis 

2. Mokyklos diena 2018-11-16 

3. Kalėdiniai renginiai 2018 m. gruodis 

4. Vinco Kudirkos diena 2019 m. sausis 

5. Finansinio raštingumo diena 2019 m. vasaris 

6. Kaziuko kermošius 2019-03-05 

7. Kino, teatro diena 2019 m. balandis 

8. Kultūrinės pažintinės dienos 2019 m. birželis 

9. Bendruomenės diena 2019 m. birželis 

10. Atsisveikinimo su mokykla diena 2019 m. birželis 

 



 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS 

PROGIMNAZIJOJE 

 

11. Progimnazija, kurdama ir puoselėdama psichologiškai sveiką ir saugią aplinką, taiko 

šias priemones: 

11.1. įgyvendina 2015-2019 m. Sveikatos stiprinimo programą; 

11.2. į Progimnazijos 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“; 

11.3. Progimnazija dalyvauja prevencinio LIONS QUEST projekto veikloje; 

11.4. pertraukų metu mokiniai skatinami aktyviai judėti Progimnazijos kieme, žaisti 

įvairius judriuosius ir sportinius žaidimus; 

11.5. kiekvieną pavasarį 5-8 klasių mokiniams organizuojamos aktyvios fizinės veiklos, 

sveikos gyvensenos, švarios aplinkos šventė Antaniškių miške.  

11.6. psichologinę ir socialinę Progimnazijos aplinką užtikrina mokinių, jų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas, pagalbos mokiniui specialistų, Vaiko 

gerovės komisijos, mokinių tarybos veikla.  

12. Progimnazija, kurdama ir puoselėdama psichologiškai sveiką ir saugią aplinką, taiko 

šias priemones: 

12.1. bendruomenės nariai, pastebėję patyčių ar smurto apraišką, nedelsdami ją sustabdo, 

apie tai informuoja klasių vadovus, Progimnazijos administraciją. Esant būtinybei, mokinys 

nukreipiamas pas psichologą, socialinį pedagogą, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), 

mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje; 

12.2. dalykų mokytojai per pirmą pamoką, o klasių vadovai per pirmą klasės valandėlę 

mokinius supažindina su mokinio elgesio taisyklėmis, su elgesio ir drausmės reikalavimais 

pamokų, pertraukų metu valgykloje ir kitose Progimnazijos erdvėse, renginiuose, aptaria 

bendravimo, bendradarbiavimo su bendraklasiais, pedagogais, kitais Progimnazijos darbuotojais 

principus, suteikia informaciją, kur kreiptis iškilus vienai ar kitai problemai. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ 

PLĖTOJIMAS 

 

13. Kultūrinė-etnokultūrinė aplinka – tai Progimnazijos tradicijos, renginiai, neformaliojo 

švietimo veikla (įvairūs būreliai). Skaitykloje, koridorių stenduose eksponuojamos mokinių darbų 

parodos; 

13.1. mokytojai, siekdami padėti mokiniams įgyti būtinų kompetencijų, gebėjimų, 

nuostatų savo dalyko pamokose (kiek leidžia ištekliai) ugdymo procese naudoja internetą, 

interaktyviąsias lentas, kompiuterius, bibliotekos ir skaityklos informacines priemones; 

13.2. įgyvendinant ugdymo tikslus, tenkinant mokinių mokymosi poreikius, mokytojai per 

mokslo metus sudaro sąlygas mokiniams mokytis ne klasėje, o kitose aplinkose; 

13.3. ugdymo proceso dienos, skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, 

praktinei, socialinei, prevencinei ir kitoms ugdomosioms veikloms, priklausomai nuo veiklos 

pobūdžio organizuojamos įvairiose aplinkose (aktų salėje, artimiausioje gamtinėje aplinkoje, 

Radviliškio viešojoje bibliotekoje, Radviliškio priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, Kultūros centre, 

Kleboniškių kaimo buities muziejuje ir kt., profesinės karjeros renginiai – Šiaulių Profesinio 

rengimo centre, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre, miesto įstaigose, įmonėse ir kt.); 

13.4. prasmingai naudojamasi visais turimais materialiniais-techniniais ištekliais; 

13.5. ugdymo procesui organizuoti taikomi būdai: pamoka, integruotos pamokos – 

ekskursijos, kūrybinių darbų dienos, edukacinės išvykos; 



 

13.6. dalykų mokytojai apie išvykimą iš Progimnazijos į miesto teritoriją suderina su 

kuratoriais. Informaciją apie edukacinius renginius ir išvykas kaupia metodinių grupių pirmininkai; 

13.7. veiklų apskaitą vykdo dalykų mokytojai e.dienyne; 

13.8. kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, 

prevencinei, vertybinių nuostatų ugdymo ir kitai ugdomajai veiklai 1-8 klasių mokiniams skiriamos 

5 mokymosi dienos. Ši veikla organizuojama pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą planą: 

Eil. Nr. Organizuojama veikla Data 

1. Kalėdiniai renginiai 2018 m. gruodis 

2. Vinco Kudirkos diena 2019 m. sausis 

3. Kaziuko kermošius 2019-03-05 

4. Kino, teatro diena 2019 m. balandis 

5. Kultūrinės pažintinės dienos 2019 m. birželis 

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

14.1. jai skiriama po 10 val. kiekvienoje 5–8 klasėje. Ši veikla vykdoma ugdymo proceso, 

skirto kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai metu arba 

mokiniui tinkamu (bet ne pamokų) laiku; 

14.2. socialinė-pilietinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, savanoryste, 

Progimnazijos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos 

programomis; 

14.3. 5-8 klasių socialinės – pilietinės veiklos turinys: 

14.3.1. savanorystė; 

14.3.2. dalyvavimas Progimnazijos savivaldoje; 

14.3.3. dalyvavimas klasės savivaldoje; 

14.3.4. pagalba dalykų mokytojams pagal poreikius; 

14.3.5. pagalba klasių vadovams ir mokytojams organizuojant renginius; 

14.3.6. pagalba Progimnazijos bibliotekoje, skaitykloje; 

14.3.7. budėjimas Progimnazijoje; 

14.3.8. kultūrinių ir sportinių renginių organizavimas; 

14.3.9. Progimnazijos aplinkos, kabinetų tvarkymas; 

14.3.10. veikla kitose miesto ugdymo institucijose, su kuriomis pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys. 

15. Už atliktą socialinę veiklą socialinės veiklos apskaitos lape pasirašo ją skyręs 

mokytojas, klasės vadovas, socialinė pedagogė, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, bibliotekininkas, 

neformaliojo švietimo programų vadovai, kitų ugdymo institucijų vadovai, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas; 

15.1. socialinės veiklos trukmė turi būti ne mažesnė 45 minučių; 

15.2. socialinės veiklos apskaitos lapas turi būti antspauduotas raštinės antspaudu; 

15.3. socialinės veiklos organizavimą koordinuoja, veiklos priežiūrą ir apskaitą vykdo 5-8 

klasių vadovai;  

15.4. socialinė-pilietinė veikla vertinama įskaityta, jei pirmą pusmetį mokinys atliko 3 ir 

daugiau valandų; 

15.5. iki gruodžio 20 d. ir balandžio 19 d. direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia 

informaciją apie socialinės veiklos eigą. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

16. Mokinių mokymosi krūvis reguliuojamas organizuojant ugdymą, planuojant ir 

įgyvendinant ugdymo turinį, skiriant namų darbus: 

16.1. suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), 5-6 kl. skiriamas didesnis nei 

minimalus pamokų skaičius: 5 klasėse – 27 pamokos (pradedama II užsienio kalba: rusų k. ir 



 

vokiečių k.), 6 klasėse – 29 pamokos (intensyvinama žmogaus sauga), 7 klasėse – 30 pamokų (I 

pusmetyje intensyvinamos informacinių technologijų pamokos); 

16.2. mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis ir vienas 

savarankiškas (ar atsiskaitomasis) darbas. Apie atsiskaitomuosius darbus mokiniai informuojami ne 

vėliau kaip prieš savaitę; 

16.3. atsiskaitomųjų užduočių atlikimo laiką klasėje dirbantys mokytojai derina 

tarpusavyje ir įrašo elektroniniame dienyne; 

16.4. atsiskaitomieji darbai rengiami ir atliekami mokytojų iniciatyva. Jų paskirtis – 

įsivertinti savo darbo kokybę, išsiaiškinti mokinių pasiekimus bei mokiniams teiktiną pagalbą;  

16.5. jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar paskelbus ekstremalią situaciją, 

ilgalaikis planas koreguojamas; 

16.6. namų darbų tikslai ir pagrindiniai skyrimo principai: 

16.6.1. mokytojai užtikrina, kad skiriami namų darbai: 

16.6.1.1. atitiktų mokinių gebėjimus (būtų diferencijuoti ar sudaryta galimybė pagal savo 

gebėjimus pasirinkti), 

16.6.1.2. nebūtų skiriami dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti; 

16.6.2. pradinis ugdymas: 

16.6.2.1. tikslai: 

16.6.2.1.1. įtvirtinti ir pagilinti žinias, 

16.6.2.1.2. teoriją sieti su praktika, 

16.6.2.1.3. ugdyti savarankiškumą, kūrybiškumą, atsakomybę už savo ugdymosi 

pasiekimus; 

16.6.2.2. principai: 

16.6.2.2.1. 1 klasių mokiniams namų darbai neskiriami, 

16.6.2.2.2. 2 klasių mokiniams namų darbai skiriami 0,5 valandos per savaitę, 

16.6.2.2.3. 3–4 klasių mokiniams skiriami tokie namų darbai, kuriems atlikti reikia ne 

daugiau kaip 1 valandos per dieną, 

16.6.2.2.4. namų darbai skiriami atsižvelgiant į mokinio interesus, polinkius, gebėjimus ir 

galimybes, kad atsirastų mokymosi sėkmės motyvas, 

16.6.2.2.5. patikrinamieji darbai rašomi ne dažniau nei 3 kartus per savaitę, 

16.6.2.2.6. užduotys diferencijuojamos, individualizuojamos, integruojamos, yra 

konkrečios, atitinkančios išeitos pamokos medžiagą, 

16.6.2.2.7. namų darbai skiriami atsižvelgiant į mokinio interesus, polinkius, gebėjimus ir 

galimybes, kad atsirastų mokymosi sėkmės motyvas, 

16.6.2.2.8. namų darbai neskiriami prieš atostogas ir šventes, 

16.6.2.2.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba ieškant informacijos (žodynai, 

enciklopedijos, internetas, asmeninė patirtis, praktinės žinios), 

16.6.2.2.10. tėvų (globėjų, rūpintojų) kontrolė (atsakomybės, pareigingumo ugdymas),  

16.6.2.2.11. tėvų (globėjų, rūpintojų) parama aprūpinant įvairia pagalbine mokymo 

medžiaga darbui su skirtingų gebėjimų vaikais;  

16.6.3. pagrindinis ugdymas: 

16.6.3.1. namų darbų ruošimo trukmė per dieną turėtų būti ne daugiau kaip: 5-6 kl. - 1,5  

val.; 7-8 kl. – 2 val., 

16.6.3.2. namų darbų užduotys kiekvieną dieną fiksuojamos elektroniniame dienyne iki 16 

val., 

16.6.3.3. pažymys už namų darbus rašomas dalyko mokytojo ir mokinio susitarimu pagal 

numatytą dalyko vertinimo sistemą, 

16.6.3.4. atlikti namų darbai 5-8kl. patikrinami mokytojų pasirinktais būdais ir metodais 

kiekvienoje pamokoje; 

16.7. Progimnazijos administracija atlieka namų darbų skyrimo stebėseną 1 kartą per 

mokslo metus; 



 

16.8. 2018–2019 m. m. taikoma pažangos ir pasiekimų lūkesčių stebėsena pagal 

direktoriaus patvirtintą Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą (2017-08-31 

įsakymas V-252/17), Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo aprašą (2016-08-31 Nr. V-107/16); 

16.9. specialiųjų poreikių mokiniai gali turėti tik minimalų pamokų skaičių per savaitę. 

17. Mokiniai nuo privalomų dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų atleidžiami, 

mokytojui susipažinus su Neformaliojo švietimo įstaigos programomis. Atleidimo tvarka: 

17.1. iki rugsėjo 7 d. dailės, muzikos, kūno kultūros mokytojai pateikia klasių vadovams 

sąrašus mokinių, kurie gali būti atleisti nuo atitinkamų dalykų pamokų, supažindinę mokinius su 

reikalavimais;  

17.2. tėvai (globėjai, rūpintojai) iki rugsėjo 10 d. rašo prašymą direktoriaus vardu dėl 

mokinio atleidimo nuo atitinkamų dalykų pamokų ir jį pateikia klasės vadovui;  

17.3. klasės vadovas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus pateikia direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui;  

17.4. mokiniai, nelankantys dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų, privalo atlikti 

mokytojo nurodytas užduotis, dalyvauti pamokoje, jei nagrinėjama tema nebuvo įtraukta 

Neformaliojo švietimo įstaigos dalyko programoje, nagrinėjamos temos pamokose, pusmečio ir 

mokslo metų pabaigoje privalo išlaikyti dalyko įskaitą, kuri įvertinama pažymiu šių mokinių 

atsiskaitymų tvarka, aprašyta Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše (2017-08-31 

įsakymas V-252/17); 

17.5. mokiniai nelankantys dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų privalo aktyviai 

dalyvauti Progimnazijos meninio ir sportinio ugdymo renginiuose; 

17.6. kūno kultūrai skiriant 2 valandas per savaitę, siekiama sudaryti sąlygas visiems 

mokiniams pasirinkti jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas per neformaliojo 

švietimo veiklą Progimnazijoje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje; 

17.7. Progimnazija tvarko mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą. Klasės vadovai 

užpildo lankančiųjų šias pratybas apskaitą. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

18. Mokinių, besimokančių pagal Pradinio ir Pagrindinio ugdymo pirmosios dalies 

ugdymo programas, pažangos, pasiekimų vertinimą bei tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie 

mokymosi sėkmingumą reglamentuoja Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, 

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo aprašas (2016-08-31 Nr. V-107/16). 

19. Vertinant 1-4 klasių mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu 

ir raštu), diagnostinis (išėjus temą, skyrių) ir apibendrinamasis vertinimas (aprašas, baigus pradinio 

ugdymo programą).  

20. Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, o aprašomi 

trumpais komentarais elektroniniame dienyne, sąsiuviniuose laikantis vieningų reikalavimų.   

21. 1–4 klasių mokinių pasiekimai pusmečių, metų pabaigoje fiksuojami atitinkamose 

elektroninio dienyno skiltyse įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, 

aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrosiose programose. Mokiniui nepasiekus 

patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“. 

22. 2–4 klasių mokinių dorinio ugdymo pasiekimai pusmečių, metų pabaigoje fiksuojami 

atitinkamose elektroninio dienyno skiltyse įrašant „pp“ arba „np“ (padaryta arba nepadaryta 

pažanga). 

23. NMPP 1–4 kl. vertinimo rezultatai fiksuojami elektroniniame dienyne. 

Rekomenduojama mokinių pasiekimus ir padarytą pažangą vertinti per mėnesį: jei dalykui mokyti 

skiriamos 1-3 pamokos per savaitę, komentaras rašomas ne rečiau nei kartą per mėnesį, jei dalykui 

mokyti skiriamos 4-5 pamokos per savaitę, komentaras rašomas ne rečiau nei 2 kartus per mėnesį. 

Jei dalykui mokyti skiriamos 6-7 pamokos per savaitę, komentaras rašomas ne rečiau nei 3 kartus 

per mėnesį. 



 

24.  Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje elektroninio 

dienyno skiltyje, įrašant „pp“ arba „np“. 

25. Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašo forma 

apsvarstyta ir priimta pradinių klasių metodinėje grupėje.  

26. Balandžio-gegužės mėn. lietuvių k. ir matematikos NMPP atlieka 2 klasių, lietuvių 

kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo NMPP testus – 4 klasių, lietuvių kalbos ir matematikos – 

6  klasių, lietuvių kalbos, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų – 8  klasių mokiniai. 

27. Su diagnostinio vertinimo ir NMPP testų vertinimo rezultatais mokinių tėvai 

(globėjai, rūpintojai) supažindinami tėvų susirinkimų, tėvų valandų, individualių pokalbių su 

mokytojais metu.  

28. Progimnazija užtikrina, kad mokiniai ugdymo procese laiku gautų mokytis padedantį 

vertinimą žodžiu ir raštu. 

29. Administracijos inicijuojami diagnostiniai testai:  

Dalykas Klasė Data 

Lietuvių kalba ir literatūra 5 rugsėjis, gegužė  

Matematika 5 rugsėjis, gegužė 

 

Dalykas Klasė Data 

Anglų kalba 8 balandis, gegužė 

Istorija 6 balandis, gegužė 

29.1. testus, suderinę su kuratoriais, sudaro ir vykdo mokytojai. 
30. 5-8 klasių mokinių ugdymosi pasiekimai (žinios ir supratimas, žinių taikymo ir 

aukštesnieji mąstymo gebėjimai) vertinami atsižvelgiant į Bendrosiose programose pateiktus 

apibendrintus patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių požymių aprašus. 

Patenkinamas lygis, įvertinant pažymiu, atitinka 4–5, pagrindinis – 6–8, aukštesnysis – 9–10 balų. 

31.  Planuojant 5 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, atsižvelgiama į 

pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją. 

5 klasių mokiniams rugsėjo mėnesį mokinių pasiekimus vertinti taikomas formuojamasis (žodžiu, 

raštu) ir diagnostinis vertinimas. Norėdamas išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, 

mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus. 

31.1. 5-8 klasių mokinių visų privalomų mokomųjų dalykų pasiekimams vertinti taikoma 

10 balų vertinimo sistema, o dorinio ugdymo, žmogaus saugos, modulių – įrašu „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“.  

32. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 

pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“, nurodant mokymosi pasiekimų lygį 

elektroniniame dienyne. 

33. Kūno kultūros, menų ir technologijų dalykuose pusmečių ir mokslo metų pabaigoje 

įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas direktoriaus įsakymu pagal gydytojo 

rekomendaciją.  

34. Kaupiamasis balas taikomas kalbų (lietuvių ir užsienio), gamtos ir tiksliųjų mokslų, 

socialinių mokslų dalykų pamokose. 

35. Kaupiamojo balo sandarą, įrašų į e.dienyną periodiškumą nustato kiekviena metodinė 

grupė. Atskirų dalykų kaupiamojo balo informacija pateikiama Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos apraše. 

36. Dalykų modulių programas ruošia mokytojai. 

37. Dalykų moduliai 7 – 8 klasėse: 

Dalykas Klasė Pusmetis  Vertinimas 

Lietuvių kalba ir literatūra 5a I pusm. Įskaityta 

Lietuvių kalba ir literatūra 5b I pusm. Įskaityta 

Lietuvių kalba ir literatūra 5c I pusm. Įskaityta 



 

38. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo 

ir atitikties numatytiems pasiekimams bendrosiose programose nagrinėjimo tvarka: 

38.1. mokinys pirmiausia kreipiasi į dalyko mokytoją; 

38.2. mokytojas privalo dar kartą išaiškinti užduoties reikalavimus, iš ko rašytas darbas ir 

kaip jis įvertintas, jei yra mokinio darbas – kartu išnagrinėti jį; 

38.3. nesutarus dėl pažymio, mokinys kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ugdymui, kuris 

kuruoja atitinkamo dalyko mokytoją. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja dalykinį 

pokalbį kartu su mokiniu, klasės vadovu ir dalyko mokytoju; 

38.4. nesutarus dėl pažymio, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) raštu kreipiasi į 

Progimnazijos direktorių su prašymu sudaryti komisiją iš kitų to dalyko mokytojų analogiškai 

užduočiai paruošti ir įvertinti mokinį; 

38.5. įvertintas darbas pateikiamas direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kuruojančiam tą 

dalyką; 

38.6. darbas aptariamas su dėstančiu dalyko mokytoju, mokiniu bei jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais); 

38.7. pakartotinio darbo įvertinimas įrašomas į dienyną ir nepersvarstomas. 

39. Mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) su mokomųjų dalykų pasiekimų vertinimo 

tvarkomis supažindinami mokslo metų pradžioje: mokiniai – pirmųjų pamokų metu, tėvai (globėjai, 

rūpintojai) – susirinkimų, individualių pokalbių metu, Progimnazijos tinklapyje. 

40. Kiekvienos pamokos ar atsiskaitomojo darbo pradžioje mokytojas informuoja 

mokinius apie tos pamokos ar darbo vertinimą. 

41. Įvertinę mokinį pažymiu pamokoje, dalyko mokytojai vertinimą įrašo į elektroninį 

dienyną. 

42. Pasibaigus kiekvienam dalyko mokymosi etapui, mokytojai analizuoja mokinių 

pasiekimų vertinimo informaciją, aptaria su mokiniais jų daromą pažangą, atsižvelgia į ją 

planuodami tolimesnį mokymą(si). 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

ĮGYVENDINANT PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

43. Atsakingi Progimnazijoje už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą 

ir mokymosi pagalbos organizavimą yra direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

44. Progimnazija sudaro sąlygas mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir siekti aukštesnių 

pasiekimų. 

45. Mokytojai, planuodami ir organizuodami savo darbą 3, 5, 7 klasėse, analizuoja NMPP 

testų 2, 4, 6, 8 klasėse (lietuvių k., matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų), rezultatus, 

priima sprendimus dėl mokinių rezultatų gerinimo (atmintinė). 

Lietuvių kalba ir literatūra 7a II pusm. Įskaityta 

Lietuvių kalba ir literatūra 7bc II pusm. Įskaityta 

Lietuvių kalba ir literatūra 8a II pusm. Įskaityta 

Lietuvių kalba ir literatūra 8b II pusm. Įskaityta 

Lietuvių kalba ir literatūra 8c II pusm. Įskaityta 

Matematika 6c II pusm. Įskaityta 

Matematika 7a I pusm. Įskaityta 

Matematika 7b I pusm. Įskaityta 

Matematika 7c I pusm. Įskaityta 

Matematika 8a I pusm. Įskaityta 

Matematika 8b I pusm. Įskaityta 

Matematika 8c I pusm. Įskaityta 

Kūno kultūra 8c I pusm. Įskaityta 



 

46. Ugdymo procese taikomos priemonės numatytiems mokinių rezultatams pasiekti ar 

gerinti:  

46.1. adaptacinis laikotarpis 1 klasėse, 5 klasėse ir naujai atvykusiems mokiniams – 1   

mėn., nerašant neigiamų įvertinimų;  

46.2. mokymosi pagalba teikiama siekiant sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis 

pagal jo gebėjimus ir pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus; 

46.3. stebėdami mokinius ir atsižvelgdami į jų pasiekimų lygį, gebėjimus mokytojai 

diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo turinį, teikia pagalbą dalykų pamokose. 

47. Mokymosi pagalba teikiama sistemingai, panaudojant pamokas, skirtas mokinių 

ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti: 

47.1. individualios ir grupinės dalykų konsultacijos po pamokų gabiems ir mokymosi 

sunkumų turintiems mokiniams pagal iš anksto skelbiamą tvarkaraštį; 

47.2. 2-4 klasėse – lietuvių k., matematika; 

47.3. 5-8 klasėse – lietuvių k., matematika, vokiečių k., fizika. 

48. 5-8 klasių mokiniams siūlomi dalykų moduliai, skirti mokinių mokymosi 

pasiekimams gerinti. 

49. Mokiniai skatinami plėtoti savo pasiekimus dalyvaujant dalykinėse olimpiadose, 

konkursuose, projektuose, konferencijose ir kituose renginiuose. 

50. Pastebėję mokinių mokymosi sunkumus, mokytojai informuoja jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus), švietimo pagalbos specialistus bei kartu tariasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo, 

individualaus ugdymo plano sudarymo, teiktos pagalbos priemonių poveikio. 

51. Mokinys yra nuolat stebimas ir, nustačius kylančius mokymosi sunkumus (mokinys 

dažnai neatlieka namų darbų, praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties, vengia dirbti 

pamokoje, nesilaiko susitartų atsiskaitymo terminų, du kartus iš eilės gauna nepatenkinamus 

atsiskaitomųjų darbų įvertinimus ir kt.) yra iš karto reaguojama: 

51.1. dalyko mokytojas organizuoja individualų pokalbį su mokiniu ir kartu su juo priima 

sprendimą dėl mokymosi pagalbos teikimo;  

51.2. dalyko mokytojas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus): parašo 

komentarą, pastabą, pasiūlymą e.dienyne arba apie iškilusias problemas praneša telefonu; 

51.3. dalyko mokytojas sistemingai bendradarbiauja su klasės vadovu ir iškilus problemai 

apie tai jį informuoja; 

51.4. dalyko mokytojas laiku užpildo e.dienyną (pažymi lankomumą, įrašo pažymius);  

51.5. esant būtinybei, dalyko mokytojas kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ugdymui,po 

to į Vaiko gerovės komisiją, kuri kartu su mokytoju, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) priima 

sprendimus dėl mokymosi pagalbos teikimo.  

52. Mokymosi pagalba mokiniams teikiama šiais būdais: 

52.1. dalyko mokytojas teikia pagalbą pamokoje;  

52.2. remdamasis grįžtamojo ryšio informacija (pamokos pabaigoje organizuojama 

refleksija, baigus pamokų etapą, skyrių, pusmetį, mokslo metus – įsivertinimas), mokiniams teikia 

konsultaciją pamokoje: koreguoja mokymą(si), pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, 

individualiai konsultuoja mokinį; 

52.3. moko mokinius savo dalyko mokymosi strategijų, laiko planavimo; 

52.4. organizuoja pagalbą kitiems mokiniams pasitelkdamas gabiuosius mokinius ar 

savanorius; 

52.5. dalyko mokytojai konsultuoja ir padeda ne pamokų metu (pagal mokytojų-savanorių 

pagalbos teikimo mokiniams tvarkaraštį); 

52.6. kai du atsiskaitomieji darbai įvertinti nepatenkinamai, mokinio signalinis, pusmečio 

pažymys yra nepatenkinamas, kai mokinys nedaro pažangos, mokytojui su mokiniu suderinus 

laiką, pašalinti spragoms skiriamos 4-6 konsultacijos, mokiniui šios konsultacijos yra privalomos. 

53. Mokiniams sudaromos sąlygos paruošti namų darbus konsultuojant mokytojui. 

54. Sveikatos sutrikimų turintieji mokiniai, gydytojų konsultacinės komisijos skyrimu, 

mokomi namuose pagal individualų ugdymo planą. 



 

55. Metodinės grupės pusmečių pabaigoje analizuoja individualią kiekvieno mokinio 

pažangą, teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą ir priima sprendimus dėl tolesnio 

mokymosi pagalbos teikimo. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS PROGIMNAZIJOJE 

 

56. Neformaliojo švietimo uždaviniai: 

56.1. ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraišką;  

56.2. ugdyti pagarbą tautos tradicijoms, pilietiškumą, meilę gamtai, kultūros paveldui; 

56.3. ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir aktyviai dalyvauti veikloje;  

56.4. tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti mokiniui papildomų 

dalykinių kompetencijų. 

57. Į neformaliojo vaikų švietimo veiklą įtraukta 60 procentų mokinių.  

58. Neformalusis vaikų švietimas organizuojamas šiomis kryptimis: meninis, sportinis 

ugdymas, etninė kultūra, pilietiškumas, gamtosauga, kraštotyra. 

59. Neformaliojo švietimo organizavimo būdai: teorinis, praktinis, tiriamasis. 

60. Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo pasiūlą ir veiklą pristatoma 

Progimnazijos internetiniame puslapyje. 

61. Mokslo metų pabaigoje neformaliojo švietimo programų vadovai pasirinkta forma 

bendruomenei pateikia savo veiklos rezultatus. 

62. Progimnazijoje taikomos įvairios neformaliojo vaikų švietimo formos: vakaronės, 

koncertai, viktorinos, sporto šventės, išvykos, kelionės, konkursai (ateities projektų, žaidimų), 

popietės, tradiciniai renginiai ir kt. 

63. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka: 

63.1. mokslo metų pabaigoje vykdoma mokinių apklausa dėl neformaliojo švietimo 

veiklos ateinančiais mokslo metais; 

63.2. analizuojamos neformaliojo švietimo galimybės, problemos, apklausos rezultatai, 

formuluojami tikslai ir, atsižvelgus į prioritetus, numatoma veikla kitiems mokslo metams; 

63.3. dalykų mokytojai pristato Progimnazijos direktoriaus pavaduotojai, atsakingai už 

neformalųjį švietimą, preliminarius siūlymus, nurodydami, kokią veiklą ir kiek valandų jie norėtų 

turėti; 

63.4. mokytojai:  

63.4.1. iki rugsėjo 6 d. supažindina mokinius su veiklos programomis, 

63.4.2. rugsėjo 12 d. teikia direktoriui tvirtinti naujas neformaliojo švietimo programas, 

63.4.3. apie savo darbo laiką ir vietą neformaliojo švietimo vadovas informuoja 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir mokinius, 

63.4.4. direktoriaus pavaduotojas ugdymui sudaro neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų 

tvarkaraštį, 

63.4.5. neformaliojo vaikų švietimo vadovas savo veiklą fiksuoja el. dienyne, 

63.4.6. neformaliojo švietimo užtikrina mokinių saugumą neformaliojo švietimo 

užsiėmimų metu, 

63.4.7. neformaliojo vaikų švietimo valandos paskirstomos, atsižvelgiant į klasių 

komplektų skaičių, užsiėmimų tikslingumą, turimas mokinio krepšelio lėšas, 

63.4.8. minimalus mokinių skaičius – 12 mokinių, maksimalus mokinių skaičius – ne  

didesnis nei 24 mokiniai 1-4 kl. ir 30 mokinių 5-8 kl. 

64. Mokinių grupės sudėtis per mokslo metus gali keistis. 

65. Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo veiklą nuolat pristatoma Progimnazijos 

internetiniame puslapyje, žiniasklaidoje.  

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 



 

 

66. Visų dalykų mokytojai ugdo tiek dalykines, tiek bendrąsias mokinių kompetencijas. 

67. Dalykų mokytojai, susipažinę su kitų ugdymo sričių dalykų programomis, esant 

galimybei, integruoja panašios ugdymo srities dalykų ugdymo turinį, o kai kurias temas suderina ir 

laiko atžvilgiu, nurodydami ilgalaikiuose planuose skiltyje „Integracija“ integruojamos programos 

ar integruoto dalyko pavadinimą ir temą. Integruojamų programų temas mokytojai įrašo dalykui 

skirtame elektroninio dienyno puslapyje. 

68. Metodinių grupių pirmininkai metodinėse grupėse analizuoja, kaip ugdymo procese 

įgyvendinamas dalykų integravimas ir priima sprendimus dėl tolesnio integravimo. 

69. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas:  

E

Eil.

Nr. 

Integruoja-

mos 

programos, 

temos 

Būdai Klas

ės 

Vertinimas Data Fiksavimas, įgyvendinimas 

1 

1. 

Informatika 

pradiniame 

ugdyme 

Temų 

integracija 

pamokose 

1-4 Idiografinis 

vertinimas 

2018–

2019 

m. m. 

1-4 klasių ilgalaikiuose planuose 

(gamta ir žmogus, matematika, 

kūno kultūra, dailė). 

1

2. 

2015–2019 

m. m. 

Sveikatos 

stiprinimo 

programa  

 

Temų 

integracija 

pamokose, 

neformaliojo 

švietimo 

veikloje, klasės 

vadovo veikloje 

1-8 Mokinių 

refleksija 

2018–

2019 

m. m. 

Temos 1-4 kl., ilgalaikiuose 

dorinio ugdymo, gamtos ir 

žmogaus, biologijos, kūno 

kultūros dalykų planuose, klasių 

vadovų veiklos planuose, 

neformaliojo švietimo veiklos 

planuose. E.dienyne dalyko 

turinyje. 

2

3. 

Etninės 

kultūros 

programa 

 

Temų 

integracija 

pamokose, 

neformaliojo 

švietimo 

veikloje, klasės 

vadovo veikloje 

1-8 Pagal bendrą 

vertinimo 

tvarką 

2018-

2019

m. m. 

Temos 1-4 kl. ilgalaikiuose 

dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, 

gamtos ir žmogaus, istorijos, 

geografijos, dailės, muzikos, 

technologijų dalykų planuose, 

e.dienyne dalyko turinyje, klasės 

vadovų planuose, neformaliojo 

švietimo veiklos planuose. 

E.dienyne dalyko turinyje. 

4. LIONS 

QUEST 

projektas 

Temų 

integracija 

klasės vadovo 

veikloje 

1-8 Mokinių 

refleksija 

2018–

2018 

m. m. 

Temos 1-8 kl. klasės vadovų 

planuose. 

5. Sveikatos ir 

lytiškumo 

ugdymo bei 

rengimo 

šeimai 

bendroji 

programa 

 

Temų 

integracija 

pamokose, 

neformaliojo 

švietimo 

veikloje, klasės 

vadovo veikloje 

PUG

, 

1-8  

Refleksija ir 

įsivertinimas 

2018–

2018

m.m. 

5-6 kl.: užsienio k. I, užsienio k. 

II, lietuvių k., IT, etika, 

technologijos, muzika, gamta ir 

žm., geografija,  

7-8 kl.: užsienio k. I, užsienio k. 

II, lietuvių k., IT, etika, 

technologijos, muzika, biologija, 

geografija, matematika, fizika, 

chemija. 

E.dienyne dalyko turinyje. 

6. Ugdymo 

karjerai 

programa 

Pasirinktos 

temos 

integruojamos į 

visų dalykų 

1-8 Mokinių 

refleksija 

2018–

2019 

m. m. 

Klasių vadovai ir ugdymo 

karjerai specialistas, plėtodami 

mokinių žinias ir įgūdžius apie 

įvairias darbo veiklos sritis, 



 

bendrąsias 

programas, 

neformalųjį 

švietimą, klasių 

valandėles; 

renginiai pagal 

,,Ugdymo 

karjerai“ aprašą 

(direktoriaus 

2015-08-26 

įsak. Nr. V-84), 

bibliotekininkų 

veikloje 

darbą, karjeros galimybes, 

organizuoja klasių valandėles, 

susitikimus su įvairių profesijų 

žmonėmis, išvykas į įmones, 

organizacijas. E.dienyne dalyko 

turinyje. 

 

7. Žmogaus 

saugos 

programa 

Temų 

integracija 

pamokose, 

projektinėje, 

klasės mokytojo 

veikloje 

1-4 Mokinių 

refleksija 

2018–

2019 

m.m. 

Temos ilgalaikiuose dalykų 

planuose, klasės mokytojo 

veikloje. E.dienyne dalyko 

turinyje. 

8. Integruotas 

gamtamoks-

linis 

ugdymas 

Temų 

integracija 

pamokose 

1-8 Mokinių 

refleksija, 

pagal bendrą 

vertinimo 

tvarką 

2018–

2019 

m. m. 

Temos 5-8 kl. ilgalaikiuose 

gamtos mokslų dalykų planuose, 

e.dienyne dalyko turinyje. 

E.dienyne dalyko turinyje. 

9. Korupcijos 

prevencija 

Temų 

integracija 

klasės vadovo 

veikloje 

1-8 Mokinių 

refleksija 

2018–

2019 

m. m. 

1-8 klasių vadovų planuose (ne 

mažiau 1 per pusmetį). 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

70. Progimnazija ugdymo plane dvejiems metams nustatytą pamokų skaičių gali skirti 

trumpesniam laikotarpiui, kad mokiniai, intensyviau mokydamiesi, dalyko bendrojoje programoje 

numatytus pasiekimus pasiektų per trumpesnį laikotarpį. 

71. Progimnazija, organizuodama ugdymo procesą, gali intensyvinti dalykų mokymą per 

dieną, savaitę, mokslo metus ar nustatyti kitokį mokymosi periodą. 

71.1. intensyvinant mokymąsi: 

71.1.1. per dieną dalykui mokyti skiriamos 2 pamokos: lietuvių kalbai 5-8 klasėse, 

technologijoms 5-7 klasėse; 

71.1.2. per mokslo metus tam tikrą laikotarpį dalyko mokomasi intensyviau: 

informacinių technologijų 7 klasėse – I pusmetį, 8 klasėse – II pusmetį. 

72. Sprendimus dėl dalykų intensyvinimo mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio 

ugdymo programą, priima Progimnazija, derindama mokyklos ir mokinių mokymosi poreikius. 

Intensyvinant dalyko mokymą, išlaikomas bendras pamokų, skirtų dalykui per dvejus metus, 

skaičius ir neviršijamas mokiniui skirtas maksimalus pamokų skaičius per savaitę. 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

73. Ugdymo turinys orientuojamas taip, kad mokinys, baigdamas pradinio ugdymo 

programą, būtų pasirengęs mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, o baigdamas pagrindinio 



 

ugdymo pirmos dalies programą, būtų įgijęs bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų pagrindus, 

gebantis gyventi ir mokytis šiuolaikinėje visuomenėje bei būtų pasirengęs mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo antrosios dalies programą. 

74. Ugdymo turinys, atsižvelgiant į klasės mokinių turimą patirtį, motyvaciją, interesus, 

siekius, pasiekimų lygį, mokymosi stilių, gebėjimus bei vertybines nuostatas, diferencijuojamas ir 

individualizuojamas dalykų pamokose: 

74.1. diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo uždavinius, mokymosi veiklas; 

74.2. parenkant atitinkamo sudėtingumo mokomąją medžiagą ir užduotis; 

74.3. pritaikant mokymosi priemones, tempą ir skiriamą laiką; 

74.4. taikant motyvuojančius, poreikius atitinkančius mokymo(si) metodus ir strategijas; 

74.5. mokinio pasiekimus ir daromą pažangą vertinant remiantis individualios pažangos 

principu, siekiant patenkinamo, pagrindinio ar aukštesniojo pasiekimų lygio; 

74.6. 5-8 klasių mokiniams sudaromos sąlygos rinktis pasirenkamuosius dalykus ir dalykų 

modulius pagal polinkius ir gebėjimus, teikiant prioritetus: dalyko moduliams, orientuotiems į 

mokinių pažintinių kompetencijų ugdymą. Sudaromos laikinosios grupės modulių dalykų 

pamokoms iš paralelių ar tos pačios klasių mokinių, atsižvelgiant į jų pasirinkimus ir Progimnazijos 

galimybes; 

74.7. turintiems mokymosi sunkumų ir itin gabiems mokiniams skiriamos individualios ir 

grupinės konsultacijos numatytiems mokinių pasiekimams pasiekti ir gerinti, organizavimui namų 

darbams atlikti: lietuvių k., matematikos; 

74.8. sudaromos grupės tarpklasiniam diferencijuotam ugdymui lietuvių kalbos, 

matematikos 5, 6 klasėse (po 1 aukštesnįjį ir po 2 pagrindinius lygius). 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

75. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

Progimnazijos vadovams, mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo 

pagalbos specialistams pagal Progimnazijos pateiktą formą. 

76.  Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniams, patiriantiems mokymosi 

sunkumų, itin sėkmingai besimokantiems ar mokomiems namie savarankišku mokymo proceso 

organizavimo būdu pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą, mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytą ar individualizuotą pradinio ugdymo ar 

pagrindinio ugdymo programą. 

77. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) mokinys gali būti Progimnazijos 

direktoriaus įsakymu atleidžiamas nuo kai kurių pamokų ir nesimokyti dailės, muzikos, 

technologijų ir kūno kultūros, jei mokymas namie trunka daugiau negu pusmetį. Mokiniui atleistam 

nuo dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros dalykų, e.dienyne ir individualaus ugdymosi 

plane rašoma „atleistas“. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS IR MOKINŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

78. Numatomos šios bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) formos: 

78.1. visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas – vieną kartą per metus; 

78.2. klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai  pagal klasių vadovų sudarytus veiklos 

planus du kartus per metus; 

78.3. individualūs pokalbiai konsultacinių valandų metu, telefonu, pranešimais per 

elektroninį dienyną, vykdant apklausas; 



 

78.4. klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų susirinkimai, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

dalyvavimas Progimnazijos šventėse, bendruose etnokultūriniuose, sportiniuose, tradiciniuose 

renginiuose, projektuose, išvykose; 

78.5. etnokultūriniai bei kiti pramoginiai renginiai, mugės, parodos organizuojami 

bendradarbiaujant su Radviliškio lopšeliais-darželiais „Žvaigždutė“ ir „Eglutė“, vaikų globos namų 

„Nykštukas“ auklėtiniais, muzikos ir dailės mokyklos auklėtiniais; 

78.6. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai dalyvauja sudarant Progimnazijos ugdymo 

planą; tėvai (globėjai, rūpintojai) dalyvauja Progimnazijos tarybos, tėvų komiteto veiklose; 

78.7. organizuojant tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą kviečiami atstovai iš vaiko teisių 

apsaugos skyriaus, organizuojami susitikimai su Radviliškio policijos komisariato Prevencinio 

poskyrio atstovais, Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro darbuotojais; 

78.8. informacija apie mokinių pasiekimus teikiama pagal Progimnazijos Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą, Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo aprašas 

(2016-08-31 įsakymas Nr. V-107/16). 

79. Klasių vadovai tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų datas ir klasių vadovų veiklą 

fiksuoja elektroniniame dienyne: 

79.1. klasių vadovai vadovaujasi „Tėvų pedagoginio-psichologinio švietimo programa“ 

(2017-02-15 įsakymas Nr. V-73/17).  

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR 

TARPTAUTINĖSORGANIZACIJOSPAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOSDALĮ AR 

PRADINIO UGDYMOPROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

80. Progimnazija apie atvykusį mokinį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės 

organizacijos pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą 

(toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa), informuoja savivaldybės  vykdomąją instituciją 

ar jos įgaliotą asmenį, ir numato jo mokymąsi: 

80.1. Progimnazija, priimdama mokinį, baigusį tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar 

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

80.2. Progimnazija tuo atveju, kai asmuo yra baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo 

programą (pradiniou gdymo), tačiau neturi dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, 

nustatojo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems Pradinio, Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose; 

80.3. Progimnazija parengia atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo 

programos dalį ar visą programą, integracijos į Progimnazijos bendruomenę planą; 

80.4. išanalizuoja, kokia pagalba būtina mokinio sėkmingai adaptacijai, prireikus –  

mokinio individualų ugdymo planą, numato adaptacinio laikotarpio orientacinę trukmę; 

80.5. pasitelkia mokinius savanorius, padėsiančius atvykusiam mokiniui sklandžiai 

įsitraukti į Progimnazijos bendruomenės gyvenimą; 

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

(globėjais, rūpintojais); 

80.7. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų 

skirtumams likviduoti; 

80.8. numato atvykusio mokinio per adaptacinį laikotarpį individualios pažangos 

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

80.9. Progimnazija nustato atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo 

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

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

pajėgus pasiekti patenkinamą pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos programos pasiekimų lygį; 

80.10. mokymąsi  išlyginamojoje klasėje ar išlyginamojoje grupėje (mokslo metams ar 

trumpesniam  laikotarpiui),  kai  atvykęs  mokinys  visai  nemoka  lietuvių  kalbos  arba yra dar 



 

nepasiekęs numatyto patenkinamo pasiekimų lygio pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ar per  

adaptacinį  laikotarpį pagal sudarytą individualią programą jo nepasiekė; 

80.11. Progimnazijos mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar  

visą programą, pasiekimai pažymiais nevertinami, tačiau fiksuojama mokinio daroma pažanga. 

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS. KLASIŲ DALIJIMAS 

 

81. Klasių dalijimas ir laikinųjų grupių sudarymas: 

81.1. dorinio ugdymo mokymui 1-8 klasėse, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę 

tikybą ir etiką. Minimalus mokinių skaičius dorinio ugdymo grupėje 1-8 klasėse – 9 mokiniai. 

Paralelių 1-8 klasių atitinkamos grupės, kuriose yra mažesnis nei minimalus mokinių skaičius, 

jungiamos į vieną grupę; 

81.2. kūno kultūros 5-6 klasėse mokymui sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų 

grupės; 

81.3. užsienio kalbų (1-osios ir 2-osios) mokymui: skirtingoms kalboms mokyti, vienai 

kalbai mokyti, jei klasėje yra daugiau kaip 21 mokinys, anglų k. 2-4 kl. – jei yra 20 mok. 

Sudaromos laikinosios grupės iš ne mažiau kaip 8 mokinių, jungiant paralelėse klasėse vokiečių k. 

mokyti; 

81.4. informacinių technologijų 5-8 klasėse (kompiuterių klasėje) mokymui, jei klasėje 

yra daugiau kaip 15 mokinių; 

81.5. technologijų mokymui 5-8 klasėse į mišrias grupes; 

81.6. sudaromos laikinosios grupės tarpklasiniam diferencijuotam ugdymui: po 3 grupes 5 

ir 6  klasėse lietuvių k. ir matematikos. Vienoje grupėje gali būti ne daugiau kaip 30 mokinių. 

82. Pamokos, mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti  skiriamos:  

82.1. 2 kl. kūno kultūrai; 

82.2. gabiųjų mokinių individualioms ir grupinėms konsultacijoms: 1-4 kl. matematikai – 

viena grupė. Darbo su gabiais mokiniais apskaita tvarkoma e.dienyne; 

82.3. mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, pagalbai namų darbams atlikti, 

užsieniečių ir grįžusių iš užsienio LR piliečių vaikų ar mokinių, perėjusių iš mokyklos, kurioje 

buvo mokoma kita kalba, ugdymosi spragoms likviduoti: 1-4 kl. lietuvių k. – 4 grupės, 5-8 kl. 

lietuvių k. – 1 grupė. Apskaita tvarkoma e.dienyne; 

82.4. mokiniams, nesimokiusiems rusų k., skiriama papildoma valanda dalyko spragoms 

šalinti 6 kl.; 

82.5. dalykų modulių laikinosioms grupėms 5-8 kl.; 

82.6. mokinių skaičius grupėje gali kisti, jei mokiniai išvyko ar atvyko per mokslo metus. 

 

ŠEŠIOLIKTASISSKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

83. Aukštelkų priešmokyklinio ir pradinio ugdymo skyriuje jungiamos 1, 2, 3 ir 4 klasės. 

Klasėje yra ne daugiau 15 mokinių. Jungtinės klasės komplektui skiriamos 4 neformaliojo švietimo 

valandos ir 1 valanda mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti. 

 

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

84. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. 

Mokiniui, mokomam namie, Progimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą. 



 

85. Namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu 1–3 

klasėse skiriama 9 savaitinės pamokos, 4 klasėse –11 pamokų, 5–6 klasėse skiriama 12 savaitinių 

pamokų, 7–8 klasėse – 13 pamokų. Dalį pamokų 1-4 klasėse gydytojų leidimu, o 5-8 klasėse 

gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti Progimnazijoje. 

86. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), Progimnazijos direktoriaus 

įsakymu 5-8 kl. mokinys gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir 

mokinio individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. Dalis 

pamokų, gydytojo leidimu lankomų Progimnazijoje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. 

 

 

II. SKYRIUS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO NUOSTATOS 

 

87. Progimnazijoje vykdomoms ugdymo programoms ir ugdymo turiniui įgyvendinti 

Progimnazijos bendruomenė – mokytojai, mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) – rengia 

ugdymo planą, grindžiamą demokratiškumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais, 

atsižvelgiant į Progimnazijos intelektualinius ir materialinius resursus, tradicijas, galimybes ir 

mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius. 

88. Progimnazijos ugdymo turinio formavimo ir įgyvendinimo tikslas – sudaryti sąlygas 

1-8 klasių mokiniams įgyti bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių kompetencijų pagrindus 

ugdymo turinį pritaikant pagal mokinių poreikius. 

89. Formuojant ir įgyvendinant Progimnazijos ugdymo turinį laikomasi šių nuostatų: 

ugdymas orientuotas į mokinį; ugdymas integralus; ugdymas diferencijuotas ir individualizuotas; 

orientuojamasi į kūrybinį, o ne reprodukcinį mokymąsi; ugdymo procesas aktyvus; 

89.1. 1-ų, 5-tų klasių mokiniams skiriamas mėnesio adaptacinis laikotarpis, kurio metu 

mokytojai taiko individualius mokinių pažinimo metodus, įgyvendina adaptacijos programas; 

89.2. į kitas klases naujai atvykusiems mokiniams skiriamas mėnesio adaptacinis 

laikotarpis, kurio metu mokinio pasiekimai netikrinami kontroliniais darbais, o mokytojai taiko 

individualius mokinių pažinimo metodus; 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

90. Dorinio ugdymo organizavimas: 

90.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų – etiką 

arba tikybą;  

90.2. dorinio ugdymo dalyką 1-8 klasių mokiniai gali keisti kasmet. 

91. Lietuvių kalba ir literatūra: 

92. Progimnazijoje rūpinamasi lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas: 

92.1. mokiniai skatinami savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu; 

92.2. vertinant mokinio pasiekimus teikiama grįžtamoji informacija ir apie kalbos 

mokėjimą, nurodomi taisytini dalykai; 

92.3. ugdoma kalbinė raiška, kuri suvokiama kaip viena iš prisistatymo viešoje erdvėje 

įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindu. 

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

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas pašalinti mokymosi spragas 

(skirta 2 val. konsultacijų per savaitę, mokytojų savanorių pagalba). 

93. Užsienio kalbų mokymo organizavimas:  

93.1. anglų kalbos mokoma nuo antros klasės;  



 

93.2. 2-oji užsienio kalba (rusų ir vokiečių k.) pradedama 5 klasėje. 

94. Mokiniams, atvykusiems iš užsienio, jei vienerius metus mokėsi kitos užsienio kalbos 

negu mokoma mokyklos arba nesimokė lietuvių kalbos, sudaromos sąlygos lankyti konsultacijas ir 

įveikti programų skirtumus. 

95. Matematika: 

95.1. naudojamasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis 

mokomosiomis priemonėmis. 

96. Informacinių technologijų mokymo organizavimas: 

96.1. pradinėse klasėse informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese 

naudojamos kaip ugdymo priemonė, sudaromos galimybės mokytis informacinių komunikacinių 

technologijų pradmenų neformaliojo švietimo užsiėmimų metu; 

96.2. 1-4 kl. įgyvendinamas projektas „Informatika pradiniame ugdyme“; 

96.3. 5-6 klasėse informacinėms technologijoms skiriama 1 savaitinė pamoka, 7 kl. – 1 

pamoka I pusm., 8 kl. – 1 pamoka II pusm.; 

96.4. informacinės technologijos panaudojamos įgyvendinant visų dalykų programas 1-8 

klasėse: 

 alternatyvių informacijos šaltinių panaudojimui; 

 virtualių bandymų, eksperimentų demonstravimui; 

 komunikavimui su mokiniais (5-8kl.); 

 individualiam mokinių mokymui ir konsultavimui; 

 namų darbų užduočių skyrimui (5-8 kl.); 

 savarankiškam mokymuisi panaudojant elektroninius mokomuosius objektus internete 

(5–8kl.). 

97. Gamtos mokslų mokymo organizavimas: 

97.1. fizikos mokymui 7 klasėje skiriama 1 savaitinė pamoka, o 8 klasėje – 2 savaitinės 

pamokos visus mokslo metus; 

97.2. biologijos mokymui 7 klasėje skiriamos 2 savaitinės pamokos, o 8 klasėje – 1 

savaitinė pamoka visus mokslo metus. 

98. Socialiniai mokslai. 

98.1. 5-ose klasėse mokomasi Lietuvos istorijos skaitinių; 

98.2. 6-ose klasėse mokomasi Pasaulio istorijos skaitinių. 

99. Technologijų mokymui 7 klasėje skiriamos 2 savaitinės pamokos, o 8 klasėje – 1 

savaitinė pamoka visus mokslo metus, kiekvienoje klasėje proporcingai paskirstant laiką tarp: 

mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

100. Kūno kultūros, meninio ugdymo organizavimas: 

100.1. viena kūno kultūros pamoka per savaitę 1-4 klasėse skiriama šokiui; 

100.2. 5 klasėje skiriamos 3 kūno kultūros pamokos per savaitę, o 6-8 klasių mokiniams 

skiriamos 2 kūno kultūros pamokos per savaitę ir sudaromos sąlygos papildomai rinktis aktyvaus 

judėjimo pratybas Progimnazijos ar kitos ugdymo įstaigos neformaliojo švietimo užsiėmimuose. 

Apskaita tvarkoma neformaliojo švietimo dienyne; 

100.3.  parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį; 

100.4. jei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja 

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

100.5. 1-8 kl. mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros dėl sveikatos ar laikinai dėl ligos, 

šių pamokų metu skiriamos individualios užduotys (stalo žaidimai, edukaciniai kompiuteriniai 

žaidimai ar kita veikla), mokinius prižiūri tas mokytojas, kuris veda pamoką; 

100.6. mokiniai, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu lankantys specialiąją medicininę 

grupę ne Progimnazijoje, taip pat lankantys ar baigę specializuotas meno ar sporto mokyklas ir 

direktoriaus įsakymu atleisti nuo dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų, atitinkamos pamokos 

metu individualiai ugdosi Progimnazijos kompiuterių klasėje, bibliotekoje, skaitykloje; 



 

100.7. jei dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros pamokos yra pirmos ar paskutinės, 

mokytojas, turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, leidžia nedalyvauti pamokose. 

101. Žmogaus saugos ugdymo organizavimas: 

101.1. žmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymas Nr. V-655); 

101.2. žmogaus saugos mokymui 6, 7 klasėse skiriama po 1 val. per savaitę.  

 

 

III. SKYRIUS 

MOKINIŲ,TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

PRADINĖSE KLASĖSE 

  

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

102. Progimnazija, rengdama mokyklos ugdymo planą, atsižvelgia į mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo 

pagalbos tarnybos, Progimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, vadovaujasi 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“, 

Bendrojo ugdymo plano nuostatomis. 

103. Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi reikmes, pritaikoma Bendroji programa, 

formuojamas ugdymo turinys (integralus ar pagal dalykus), parenkamos mokymosi organizavimo 

formos (pamoka, projektinė veikla ar pan.), pritaikomos ugdymosi erdvės, parenkamos ugdymui 

skirtos techninės pagalbos priemonės ir specialiosios mokymo priemonės ir pan. 

104. Organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, 

Progimnazija atsižvelgia į: 

104.1. mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, dideli); 

104.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

104.3. Progimnazijos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo 

sutartyje. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

  

105. Individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių. Planas rengiamas siekiant tenkinti jo pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, 

padėti mokytis, pripažįstant ir plėtojant jo gebėjimus ir galias, teikiant švietimo pagalbą. 

106. Progimnazija, rengdama individualų ugdymo planą: 

106.1. pritaiko bendrąjį ugdymo planą iki 20 procentų koreguodama dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų savaitinių ugdymo valandų skaičių, nurodytą Bendrojo ugdymo plano 22 

punkte; 

106.2. numato specialiąsias pamokas, siūlo kitus dalykus, galinčius ugdyti mokinių 

raštingumą, suteikti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, padėsiančias būti savarankiškesniems, 

ugdytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą.  

106.3. gali didinti ugdymo valandų skaičių, skirtą meniniam, technologiniam, sveikatos 

ugdymui; 

106.4. teikia mokymosi pagalbą, padedančią įveikti mokymosi sunkumus, kylančius dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių; 



 

106.5. 1–2 valandomis gali sumažinti minimalų pamokų skaičių per savaitę, didinant 

neformaliojo švietimo valandų skaičių, besimokantiems pagal pradinio ugdymo individualizuotą 

programą; 

106.6. per mokslo metus gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai 

skiriamų valandų skaičių; 

106.7. gali intensyvinti mokiniui teikiamą specialiąją pedagoginę ar mokymo pagalbą 

nustatytą laikotarpį, skirdama papildomų ugdymo valandų kiekvienam mokiniui individualiai ar 

mokinių grupei; 

106.8. turi užtikrinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo tęstinumą ir 

nuoseklumą. 

107. Mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimą, Progimnazija skiria: 

107.1. specialiųjų pamokų tarčiai, kalbai ir klausai lavinti; 

107.2. individualioms ir grupinėms pratyboms 1–4 klasėse po 1 ugdymo valandą 

kiekvienam mokiniui per savaitę. 

108. Mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto, klausos, kalbėjimo ir 

kalbos, įvairiapusių raidos ir mokymosi sutrikimų, gali: 

108.1. nesimokyti ar pradėti vėliau mokytis užsienio kalbos. 

109. Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, 

ugdymo planas sudaromas atsižvelgiant į mokinio galias, mokymosi formą, mokymo organizavimo 

būdą ir klasės paskirtį: 

109.1. turintiems nežymų intelekto sutrikimą, ugdymo planas rengiamas: 

109.1.1. vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 22 punkte dalykų programoms įgyvendinti 

nurodytu savaitinių ugdymo valandų skaičiumi, kuris gali būti keičiamas iki 15 procentų. 

  

TREČIASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS (PSICHOLOGINĖS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS, 

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS) TEIKIMAS 

   

110. Švietimo pagalba (psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė ir 

specialioji) teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30d. įsakymu Nr. V-663 „Dėl 

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

rugpjūčio 30d. įsakymu Nr. V-657  „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 

V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 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“. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMAS NAMIE 

  

111. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku 

mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja Progimnazija pagal mokyklos Vaiko gerovės 

komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų 

rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui, vadovaudamasi 

Bendrojo ugdymo plano 56, 57 punktais: 



 

111.1. 1–2 ugdymo valandas galima skirti specialiosioms pamokoms ar specialiajai 

pedagoginei pagalbai teikti. 

 

 

IV. SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

5-8 KLASĖSE 

  

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

112. Progimnazija, rengdama mokyklos ir mokinio individualųjį ugdymo planą, turi 

sudaryti sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius 

atitinkantį ugdymą ir būtiną švietimo pagalbą. 

113. Progimnazija 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 atsižvelgia į: 

113.1. formaliojo švietimo programą; 

113.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

113.3. individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, vykdydama švietimo 

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

pagalbos tarnybų rekomendacijas; 

113.4. Progimnazijos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir 

švietimo pagalbos lėšos). 

114. Progimnazija, pritaikydama ugdymo planą mokinio reikmėms ir vadovaudamasi 

Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte nurodytu pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi, gali: 

114.1. iki 30 procentų koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių 

pamokų skaičių (nemažindamos nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

114.2. planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų, skirtų ugdymo sričiai, 

socialinei veiklai, ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui ir t.t., skaičių, 

siekiant plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius; 

114.3. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

(pamokų) skaičių per mokslo metus, atsižvelgdamos į mokinio reikmes, švietimo pagalbos 

specialistų, vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos 

rekomendacijas.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

  

115. Individualus ugdymo planas rengiamas: 

115.1. atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės 

psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, ugdymo programą, ugdymo formą ir 

mokymo organizavimo būdą; 

115.2. mokiniui, kuris mokosi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu; 



 

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

mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios 

švietimo pagalbos. 

116. Pritaikant bendrąjį Progimnazijos ar klasės ugdymo planą individualioms mokinio 

ugdymosi reikmėms, galima: 

116.1. vėliau pradėti mokyti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos, mokyti tik vienos 

užsienio 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; 

116.2. 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; 

116.3. besimokančiam pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, jei ugdymas 

įgyvendinamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 124 punktą, vietoje kelių vienos srities dalykų 

galima siūlyti integruotas tų dalykų pamokas, dalykų modulius, projektines veiklas, skirtas 

esminėms srities dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti; 

116.4. mokinys gali rinktis kitus individualaus ugdymo plano dalykus, tenkinančius 

specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją pedagoginę pagalbą. 

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

ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte dalykų programoms 

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

Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti mažinamas ar didinamas 1 ar 2 

pamokomis. 

118. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas 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 PAŽANGOS VERTINIMAS 

  

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

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 44–55 punktų nuostatomis. 

120. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus 

su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais 

aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), 

kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) 

priemonėmis bus naudojamasi). 

121. Mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 

mokymosi pasiekimai vertinami atsižvelgus į jo asmeninę daromą pažangą, vertinami  pažymiais.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

  

122. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

123. Progimnazija specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia 

vadovaudamasi teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos 

tarnybos ir progimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 



 

124. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

124.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 

V-657 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

124.2. 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 ugdymo ir 

švietimo pagalbos teikimo būdai; 

124.3. specialiųjų pratybų forma: individualių, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), 

grupėms (5–8 mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalba 

gali būti teikiama per specialiąsias pamokas; 

124.4. kai Progimnazijoje nėra reikiamos kvalifikacijos specialiųjų pedagogų, galinčių 

teikti ugdymą ir švietimo pagalbą regos, klausos, įvairiapusių raidos (autizmo), elgesio ir (ar) 

emocijų sutrikimų turinčiam mokiniui, kuriam rekomenduota papildoma specialioji pedagoginė 

pagalba, jam skiriama nuo 2 iki 4 valandų per savaitę individualioms specialiojo pedagogo 

konsultacijoms ir (ar) papildomai dalyko mokytojo pagalbai arba sudaromos sąlygos šias paslaugas 

mokiniui gauti specialiosios paskirties įstaigoje, specialiojo ugdymo centruose. 

125. Specialioji pagalba: 

125.1. 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“; 

125.2. teikiama mokytojo padėjėjo; 

125.3. teikiama ugdymo proceso metu. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

  

126. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie mokymo proceso 

organizavimo būdu Progimnazija organizuoja pagal Vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės 

psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų 

ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui. 

127. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti namie 

Progimnazija skiria pamokų vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 107–110 ir 124, viena ar dvi 

pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms. 

128. Mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokyti 

namie skiriama ne mažiau kaip 8 valandos per savaitę: 

128.1. mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 107–110 

punktais, 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 

pratyboms. 

 

 

___________________________ 
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