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BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos 2019–2020 mokslo metų ugdymo 

planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų, 

pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotų programų ir su šiomis programomis susijusių 

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą Radviliškio Vinco Kudirkos 

progimnazijoje (toliau – Progimnazija).  

2. Progimnazijos Ugdymo planas – Progimnazijoje vykdomų ugdymo programų 

įgyvendinimo aprašas, parengtas, vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio 

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

ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413, 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo 

metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 

V-417 (toliau – Bendrieji ugdymo planai), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-958 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 

V-957 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 

„Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrųjų ugdymo plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

3. Progimnazijos ugdymo turinys įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), 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), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos koncepcija), Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

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

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau 

– Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), pradinį, pagrindinį ugdymą, 

neformalųjį vaikų švietimą ir Progimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir 

Progimnazijos strateginiu planu. 

4. Ugdymo plano tikslas: apibrėžti Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programų 

vykdymo reikalavimus ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti 

Progimnazijoje, kuriais vadovaudamasi, atsižvelgdama į bendruomenės poreikius, Progimnazija 

planuoja ir organizuoja pradinį ir pagrindinį ugdymą, sudarydama lygias galimybes kiekvienam 

mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų; 
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5. Ugdymo plano uždaviniai: 

5.1. pateikti gaires ugdymo turiniui kurti ir įgyvendinti Progimnazijoje; 

5.2. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms 

įgyvendinti. 

6. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

6.1. dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis; 

6.2. kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, 

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

mažiau kaip 30 minučių; 

6.3. konsultacija – dalyko programos dalis, siekiant suteikti pagalbą mokymosi 

sunkumų patiriantiems mokiniams. 

6.4. laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai 

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti; 

6.5. pamoka – pagrindinė 35 minučių trukmės 1 klasių mokiniams, 45 minučių trukmės 

2-8 klasių mokiniams nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma; 

6.6. specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens 

gabumams ugdyti. 

6.7. Kitos Ugdymo plane vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

7. Progimnazijos Ugdymo planas parengtas vieniems mokslo metams. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

8. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.  

9. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–8 klasių 

mokiniams – 185 ugdymo dienos. 

10. Mokslo metų ir ugdymo proceso pabaiga – 2020 m. birželio 9 d. 1–4 klasių 

mokiniams, 2020 m. birželio 23 d. – 5–8  klasių mokiniams. 

11. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d. 

Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d. 

Vasaros atostogos 2020 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 30 d. 1–4 klasių 

mokiniams, 

2020 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 30 d. 5–8 klasių 

mokiniams 

12. Ugdymo procesas skirstomas į pusmečius, kurių trukmė 2019–2020 mokslo metais: 

12.1. I pusmetis – 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 28 d. 1–8 klasių mokiniams; 

12.2. II pusmetis – 2020 m. sausio 29 d. – birželio 9 d. 1–4 klasių mokiniams, 2020 m. 

sausio 29 d. – birželio 23 d. 5–8 klasių mokiniams. 

13. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1–5 

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

Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į 

mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir 

elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.  

14. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai  lauke viršijus 30 laipsnių karščio ir 

mokymosi patalpose viršijus Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje 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. 
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Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, mokymo patalpose nurodytą temperatūrą, ugdymo 

procesas koreguojamas:  

14.1. mokymasis organizuojamas vėsesnėse mokyklos patalpose, kuriose oro 

temperatūra yra žemesnė;  

14.2. mokymasis  organizuojamas kitose erdvėse ir aplinkose (lauke, parkuose ir kt.); 

14.3. pertvarkomas pamokų tvarkaraštis (trumpinamos pamokos arba organizuojama 

tik dalis pamokų iki įšylant oro temperatūrai klasėse, o kita dalis ugdymo proceso organizuojama 

kitose aplinkose); 

14.4. pertvarkomas ugdymo procesas atskiroms klasėms ar visai mokyklai; 

14.5. mokymo procesas klasėse keičiamas į kitokio pobūdžio mokymąsi, t. y. kitokias 

veiklas mokyklos numatytose aplinkose; 

14.6. užsiėmimai nevykdomi lauke; 

14.7. išimtiniais atvejais mokiniai į mokyklą gali nevykti; 

14.8. atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, 

neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto 

svetainėje ir elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

15. Progimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių 

sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. 

Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, Progimnazijos direktorius sprendimą dėl ugdymo laiko, 

kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl 

jo koregavimo derina su Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėja. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

16. Progimnazijos ugdymo planą rengė 2019 m. balandžio 23 d. direktoriaus įsakymu 

Nr. V-142/19 sudaryta darbo grupė. Grupės darbui vadovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

17. Ugdymo plano turinys, struktūra ir forma atitinka Bendrųjų ugdymo planų turinį, 

struktūrą ir formą. 

18. Rengiant Ugdymo planą, remtasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo rezultatais, mokyklos veiklos įsivertinimo duomenimis. 

19. Minimalus laikas Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms 

įgyvendinti nurodytas Ugdymo plano 1-5 prieduose – pamokų skaičiumi per dvejus mokslo 

metus. 

20. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, Progimnazija siūlo mokiniams rinktis: 

20.1. mokymosi poreikius atitinkančias dalykų konsultacijas, kurių programos 

įgyvendinamos per pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, 

numatytas Ugdymo plano 1-5 prieduose: 

20.1.1 1–4 klasėse mokymosi pagalba teikiama įsisavinant lietuvių kalbos ir 

matematikos dalykus (silpnesnių gebėjimų mokiniams), pagilintam dalykų mokymuisi 

(gabesniesiems mokiniams); 

20.1.2 5–8 klasėse mokymosi pagalba teikiama įsisavinant lietuvių kalbos ir 

matematikos dalykus (silpnesnių gebėjimų mokiniams); 

20.2. įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas, atitinkančias mokinių 

saviraiškos poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švietimui skirtas 

valandas (neformaliojo švietimo valanda – 45 min. trukmės), numatytas Ugdymo plano 1-5 

prieduose. 

21. Kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, ekonomines, 

kultūrines sąlygas namuose ar turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, siūloma pasirinkti jo 

poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 
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22. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių 

registre. Minimalus mokinių skaičius – 12 mokinių, maksimalus mokinių skaičius – ne  didesnis 

nei 24 mokiniai 1–4 klasėse ir 30 mokinių 5-8 klasėse. Mokinių grupės sudėtis per mokslo metus 

gali keistis. Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo veiklą nuolat pristatoma Progimnazijos 

internetiniame puslapyje, žiniasklaidoje. 

23. Mokytojai:  

23.1. iki rugsėjo 6 d. supažindina mokinius su neformaliojo švietimo veiklos 

programomis; 

23.2. rugsėjo 10 d. teikia direktoriui tvirtinti naujas neformaliojo švietimo programas; 

23.3. apie savo darbo laiką ir vietą informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir 

mokinius; 

23.4. užtikrina mokinių saugumą neformaliojo švietimo užsiėmimų metu. 

24. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis 

Progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. 

rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-252/17. Individuali mokinių pažanga vertinama 

Progimnazijos parengtose knygelėse 1–4 ir 5–8 klasių mokiniams. Už šių knygelių pildymą 

atsakingi klasių vadovai. 

25. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime Progimnazija dalyvauja 

mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos arba Progimnazijos 

direktoriaus sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio 

(pusmečio) įvertinimą.  

26. Progimnazijoje mokslo metų pradžioje ir pabaigoje 5 klasėse atliekami 

diagnostiniai lietuvių kalbos ir matematikos testai. Pavasarį 8 klasių mokiniai atlieka anglų 

kalbos diagnostinius testus. 

 

II SKYRIUS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

27. 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), integruojama: 

27.1. 1–4 klasėse į etikos, tikybos, pasaulio pažinimo dalykų turinį, klasės valandėlės ir 

per neformaliojo švietimo veiklas; 

27.2.  5–8 klasėse į gamtamokslinio ugdymo, biologijos, etikos, tikybos dalykų turinį, 

klasės valandėlės ir per neformaliojo švietimo veiklas. 

28. Ugdymo karjerai programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

(toliau – Ugdymo karjerai programa), įgyvendina mokytoja, atsakinga už mokinių karjeros 

ugdymą, taip pat įgyvendinama klasės valandėlių metu. 

29. Progimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti nuoseklioje, 

ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, 

apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, 

sveikos gyvensenos skatinimą: klasės valandėlių metu įgyvendinamos Lions Quest socialinio 

emocinio ugdymo programos „Laikas kartu“ (1–4 klasėse) ir „Paauglystės kryžkelės“ (5–8 

klasėse). 

30. Švietimas nacionalinio saugumo klausimais vykdomas 5–8 klasėse socialinių 

mokslų ir žmogaus saugos pamokose. 

31. Informacinis raštingumas plėtojamas visų dalykų pamokose. 1–4 klasėse 

įgyvendinamas projektas „Informatika pradiniame ugdyme“. 
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32. Verslumas ir finansinis raštingumas ugdomas matematikos pamokose, klasės 

valandėlių metu, organizuojamos paskaitos su Valstybinės mokesčių inspekcijos bei bankų 

specialistais. 1–4 klasėse įgyvendinamas pilotinis finansinio raštingumo projektas „Mano 

bendruomenė“. 

33. Antikorupcinis ugdymas įgyvendinamas 1–8 klasėse dorinio ugdymo pamokose, 

klasės valandėlių metu, 5–8 klasėse socialinių mokslų pamokose. Progimnazijoje įgyvendinama 

2019–2020 m. m. korupcijos prevencijos programa.  

34. Prioritetinės prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo veiklų sritys: 

34.1. mokinių elgesys įvykus incidentams; 

34.2. informacijos paieška ir kritinis jos vertinimas; 

34.3. mokėjimas tvarkyti savo asmenines išlaidas; 

34.4. pilietiškumo, sąžiningumo ir atsakomybės ugdymas. 

35. Kiekvieną dieną po 3 ir 4 pamokos organizuojamos ne trumpesnės kaip 20 

minučių trukmės pertraukos, kurių metu visiems mokiniams sudaromos galimybės užsiimti 

aktyvia veikla žaidžiant stalo ir lauko žaidimus.  

36. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė-kultūrinė veikla) 

įgyvendinama atsižvelgiant į Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatytą 

dalykų turinį, mokinių amžių. Pažintinė kultūrinė veikla įgyvendinama organizuojant 

netradicinio ugdymo dienas: 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo diena Organizavimo laikas 

1. Radviliškio krašto pažinimo diena 2019 m. rugsėjis 

2. Kalėdiniai renginiai 2019 m. gruodis 

3. Vinco Kudirkos diena 2020 m. sausis 

4. Finansinio raštingumo diena 2020 m. vasaris 

5. Ekologinio ugdymo diena 2020 m. kovas 

6. Kino, teatro diena 2020 m. balandis 

7. Bendruomenės diena 2020 m. gegužė 

8. Sveikatos ugdymo diena 2020 m. birželis 

9. Atsisveikinimo su mokykla diena 2020 m. birželis 

37. Socialinė-pilietinė veikla yra privaloma 5–8 klasių mokiniams. Jai skiriama 10 

valandų (pamokų) per mokslo metus. Ši veikla fiksuojama dienyne. Šio pobūdžio veiklas 

mokiniai gali atlikti savarankiškai arba grupelėmis, taip pat seniūnijose, su Progimnazija 

bendradarbiaujančiose įstaigose (Radviliškio vaikų globos namuose, RPSPC, VšĮ Radviliškio 

ligoninė ir kt.). Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką 

tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu 

Nr. A1-317„Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

įskaitoma socialinė-pilietinė veikla. Šios veiklos organizavimą koordinuoja, veiklos priežiūrą ir 

apskaitą vykdo 5–8 klasių vadovai. Veikla vertinama įskaityta, jei pirmą pusmetį mokinys atliko 

3 ir daugiau valandų. 

38. Etninė kultūrinė veikla įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės 

kultūros bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 

m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ (toliau – 

Etninės kultūros programa). Ši veikla integruojama į lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos dalykų 

turinį, „Kudirkaičių“ būrelio veiklą. 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

39. 1–4 klasių mokiniams per dieną organizuojamos ne daugiau kaip 5 pamokos, 5–8 

klasių mokiniams – ne daugiau kaip 7 pamokos.  
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40. Mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie 

kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai 

nerašomi iš karto po ligos ir atostogų. 

41. Mokytojai užtikrina, kad užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

41.1. atitiktų mokinio galias; 

41.2. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų 

siekti numatytų mokymosi tikslų; 

41.3. nebūtų skiriamos atostogoms; 

41.4. nebūtų skiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams 

įgyvendinti. 

42. 1 klasių mokiniams užduotys į namus neskiriamos. 

43. Mokiniai, kurie negali tinkamai atlikti skiriamų užduočių dienos centruose arba 

namuose dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, jas gali atlikti Progimnazijos 

edukaciniame centre. 

44. Penktų klasių mokiniams skiriamas minimalus privalomas pamokų skaičius per 

savaitę.  

45. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos. 

Trumpalaikių konsultacijų (trumpesnių už pamokos trukmę) dažnumas priklauso nuo mokantis 

kylančio mokymosi poreikio išsiaiškinti neaiškumus. Jos neįskaitomos į mokinio mokymosi 

krūvį. Ilgalaikės (trukmė lygi pamokos trukmei) konsultacijos organizuojamos per visą pusmetį 

ir/ar mokslo metus, ir įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

elektroniniu dienynu, individualaus pokalbio metu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui 

siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą.  

46. Tėvų prašymu ir Progimnazijos direktoriaus įsakymu mokinys gali būti 

atleidžiamas nuo dalies ar visų pamokų lankymo tų dalykų:  

46.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo 

metais nugalėtojas;  

46.2. kurių mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (muzikos, 

dailės, menų, sporto ir kitose) pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra 

jas baigęs);  

46.3. kurių mokosi pagal kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. 

47. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, 

mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų ar kitų neformaliojo 

švietimo programų turiniu. Programas ar jų nuorodas mokyklai pateikia mokinys ar mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su prašymu dėl atleidimo nuo to dalyko pamokų iki 2019 m. 

rugsėjo 6 d. 

48. Dalykų, nuo kurių pamokų mokinys atleidžiamas, įskaitymo ir konvertavimo į 

pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę pateikiamas Progimnazijos mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos apraše. 

49. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų 

pamokų, jų metu užsiima savišvieta ar mokosi individualiai Progimnazijos edukaciniame centre. 

Jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, mokiniai gali į 

mokyklą atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. Apie tai informuojami tėvai per e-dienyną ar kitus 

šaltinius. 

 

TREČIAS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

50. Mokymosi pagalba teikiama kiekvienam mokiniui: 

50.1. kuris dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų;  

50.2. kuris gavo nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  

50.3. kuris gavo kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;  
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50.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio ir 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

50.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas 

lygmuo;  

50.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta 

mokymosi sritimi;  

50.7. atvykusiam mokytis iš užsienio valstybės. 

51. Panaudojant 2019 m. vykusių NMPP rezultatus, sudaromas priemonių planas 

mokinių mokymosi pasiekimams gerinti. Plano įgyvendinimas periodiškai aptariamas 

Metodinėje taryboje. 

52. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai 

vertinamas pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką metodinėse grupėse, 

metodinėje taryboje, vaiko gerovės komisijoje. 

53. Už klasės mokinių mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi 

pagalbos teikimo organizavimą atsakingos direktoriaus pavaduotojos ugdymui. 

 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS 

ORGANIZACIJOS PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ 

AR PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

54. Nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Progimnazijoje mokysis 3 iš užsienio valstybių atvykę 

mokiniai 3, 5 ir 7 klasėse. Šie mokiniai sužymėti Mokinių registre. 

55. Progimnazija: 

55.1. priima šiuos mokinius mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi 

tvarkos aprašas). Iki prasidedant mokslo metams Progimnazija organizavo šių mokinių 

pasiekimų įvertinimą;  

55.2. apie atvykusius mokinius informavo Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėją; 

55.3. paskyrė asmenis (klasės vadovus), padėsiančius atvykusiems mokiniams 

sklandžiai įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis, pasitelkė mokinius 

savanorius; 

55.4. sudarė mokinių mokymosi bei ugdymosi pagalbos teikimo individualius planus, 

kurie bus suderinti mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdyje;  

55.5. sistemingai bendradarbiaus su mokinių tėvais ir teiks informaciją apie mokymąsi, 

daromą pažangą. 

56. Mokiniams numatyta preliminari 1 mėnesio adaptacinio laikotarpio trukmė, 

Progimnazijos teikiamos pagalbos formos ir būdai, Progimnazijos, mokinių ir tėvų 

įsipareigojimai. Adaptaciniu laikotarpiu bus stebima mokinių individuali pažanga, jų pasiekimai 

pažymiais nebus vertinami. Adaptacijos procesas periodiškai (kas mėnesį) bus aptariamas 

mokyklos vaiko gerovės komisijoje. 

57. Ugdymosi pagalbos teikimas: 

57.1. klasės vadovai atvykusiems mokiniams siūlys neformaliojo vaikų švietimo 

veiklas, konsultuos dėl jų pasirinkimo, informaciją apie mokinių savijautą ir įsitraukimą į 

Progimnazijos bei klasės bendruomenės gyvenimą sistemingai pateiks atsakingai direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui virtualiame dokumente, įvairiomis formomis bendraus su tėvais; 

57.2. mokiniams sudaryta galimybė papildomai mokytis individualioje lietuvių kalbos 

konsultacijoje, šio dalyko mokytojai taip pat teiks ir trumpalaikes konsultacijas pagal poreikį 

(individualiu susitarimu) bei nuotolines konsultacijas per elektroninį dienyną; 
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57.3. 7 klasės mokiniui skiriama individuali vokiečių kalbos konsultacija, kadangi tėvų 

prašymu jis pirmus metus mokysis šios antros užsienio kalbos; 

57.4. kitų dalykų mokytojai atvykusiems mokiniams teiks trumpalaikes konsultacijas 

individualiu sutarimu; 

57.5. visų dalykų mokytojai informaciją apie atvykusių mokinių pasiekimus 

sistemingai pateiks atsakingai direktoriaus pavaduotojai ugdymui virtualiame dokumente, 

įvairiomis formomis bendraus su tėvais. 

58. Priėmimo mokytis Progimnazijoje tvarka besidominčios iš užsienio valstybių 

grįžtančios šeimos konsultuotis gali Progimnazijos internetinėje svetainėje nurodytais 

direktoriaus pavaduotojų ugdymui telefonais bei elektroniu paštu. 

 

PENKTAS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

59. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

59.1. doriniam ugdymui:  

59.1.1. etikos dalykui sudaromos atskiros grupės 1-4-ose, 6-ose, 7c ir 8a klasėse, 

jungtinės grupės sudaromos 5-ose, 7a ir 7b, 8b ir 8c klasėse, 

59.1.2. tikybos dalykui sudaromos atskiros grupės 1-ose, 2c, 3c, 4b, 5-ose, 6b, 7-ose ir 

8a klasėse, jungtinės grupės sudaromos 2a ir 2b, 3a ir 3b, 4a ir 4c, 6a ir 6c, 8b ir 8c klasėse; 

59.2. informacinių technologijų dalykui mokyti visos klasės dalijamos į dvi dalis;  

59.3. technologijų dalykui mokyti visos klasės dalijamos į dvi dalis;  

59.4. kūno kultūros dalykui sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės 5-ose ir 

6-ose klasėse; 

59.5. užsienio kalboms sudaromos atskiros grupės, kai klasėje mokosi 21 ir daugiau 

mokinys: 

59.5.1. anglų kalbos  dalykui mokyti 2-os, 3-ios ir 4-os klasės dalijamos į keturias dalis, 

kiekviena 5–8 klasė dalijama į dvi dalis, 

59.5.2. rusų kalbos dalykui atskiros grupės sudaromos 5c, 6a, 6b, 7b ir 8c klasėse, 

59.5.3. vokiečių kalbos dalykui atskiros grupės sudaromos 7a ir 8a klasėse, jungtinės 

grupės sudaromos 5-ose, 6-ose, 7b ir 7c, 8b ir 8c klasėse; 

59.5.4. sudaromos laikinosios grupės tarpklasiniam diferencijuotam lietuvių kalbos ir 

matematikos ugdymui: po 3 grupes 6-ose ir 7-ose klasėse. Šių grupių dydis gali kisti (neviršijant 

30 mokinių) pusmečio pradžioje ir pabaigoje, gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą 

perkelti mokinį į pagrindinio ar aukštesniojo mokymosi lygio grupę. Mokinys gali būti 

perkeliamas metodinės grupės posėdžio sprendimu gavus atitinkamą mokytojo rekomendaciją. 

 

ŠEŠTAS SKIRSNIS 

MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

60. 2019–2020 mokslo metais namie mokysis viena 7 klasės mokinė. Mokymas namie 

organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

61. Mokinė namie mokysis savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. 

Suderinus su mokinės tėvais ir atsižvelgiant į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, 

parengtas individualus ugdymo planas. 

62. Namie mokomai mokinei skiriama 481 pamoka per mokslo metus, per savaitę – 13.  

63. Suderinus su mokinės tėvais, mokinė nesimokys dailės, muzikos, technologijų ir 

kūno kultūros.  
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SEPTINTAS SKIRSNIS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

 

64. Pradinio ugdymo programos turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis 

ugdymas, matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, 

fizinis ugdymas.  

65. Pagrindinio ugdymo programos ugdymo turinį sudaro šios sritys ir dalykai: 

dorinis ugdymas: dorinis ugdymas – etika, katalikų tikyba; lietuvių kalba ir literatūra; užsienio 

kalbos – pirmoji užsienio kalba (anglų), antroji užsienio kalba (rusų arba vokiečių); matematika; 

gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas – istorija, geografija; meninis ugdymas – dailė, 

muzika; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas. 

66. Mokiniai pasirinko šių dalykų modulius pagilintam mokymuisi: 

66.1. lietuvių kalbos ir literatūros – „Teksto skaitymas ir suvokimas“ 8a ir 8c klasėms, 

„Rašybos praktikumas“ 8b klasei (I pusmetį), 

66.2. matematikos 8a, 8b ir 8c klasėms (II pusmetį). 

67. Pradedantiems mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmąją 

dalį ir naujai atvykusiems mokiniams skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis, kurio metu 

stebima individuali pažanga, o mokinių pasiekimai neigiamais pažymiais nevertinami.  

 

AŠTUNTAS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

68. Dorinis ugdymas: 

68.1. dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai 

(globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats; 

68.2. 1–4 klasių mokiniams dorinio ugdymo dalyką galima keisti kiekvienais mokslo 

metais pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) parašytą prašymą; 

68.3. 5–8 klasių mokiniams dorinio ugdymo dalyką rekomenduojama rinktis dvejiems 

mokslo metams. 

69. Lietuvių kalbos mokytojai, dirbdami su mokiniais, grįžusiais iš užsienio valstybių, 

taiko Lituanistinio švietimo integruotą programą. 

70. Užsienio kalba:  

70.1. anglų kalbos mokoma nuo antros klasės;  

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

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

70.3. antrosios užsienio kalbos (rusų ar vokiečių) pradedama mokyti nuo 5 klasės. Tėvai 

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

rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą.  

71. Gamtamokslinis ugdymas: 

71.1. 5–8 klasėse eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų 

dalykų turinyje skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus; 

71.2. Progimnazijoje sudarytos sąlygos atlikti eksperimentus modeniai įrengtoje  

gamtos mokslų laboratorijoje, įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Progimnaziją pasiekė 

daug gamtos ir technologinių mokslų mokymo įrangos bei priemonių; 

71.3.  5–6 klasėse gamtos mokslų pamokos vedamos pagal „Integralaus 

gamtamokslinio ugdymo programą 5-8 klasėse“. Šias pamokas organizuoja viena gamtos mokslų 

mokytoja; 

71.4. 1–4 klasėse gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio 

pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko. Dalį dalykui skiriamo laiko ugdymas vyksta tyrinėjimams 

palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke) aplinkoje, Progimnazijos gamtos 

mokslų laboratorijoje; 
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71.5. Technologijos. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį (5–8 klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirsčius laiką mitybos, 

tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programoms. 

71.6. Informacinės technologijos:  

71.6.1. 1–4 kl. įgyvendinamas projektas „Informatika pradiniame ugdyme“; 

71.6.2. 5–6 klasėse informacinėms technologijoms skiriama 1 savaitinė pamoka; 

71.6.3. 7 kl. – 1 pamoka I pusm., 8 kl. – 1 pamoka II pusm. (37 dalyko pamokos per 

dvejus metus).  

71.7. Socialiniai mokslai: 5–8 klasėse į istorijos ir geografijos dalykų turinį 

integruojamos Lietuvos ir pasaulio realijos, aptariamos su mokiniais nacionalinio saugumo ir 

gynybos pagrindų, kovos su korupcija sričių temos. 

72. Fizinis ugdymas: 

72.1.1. 1–4 klasėse organizuojama po 3 fizinio ugdymo pamokas per savaitę; 

72.1.2. šokio programa įgyvendinama 1–4 klasėse skiriant 35 pamokas per metus iš 

fizinio ugdymo dalykui skiriamo laiko; 

72.1.3. 2-okams viena iš fizinio ugdymo pamokų yra plaukimas; 

72.1.4. 5 ir 6 klasėje privalomos 3 fizinio ugdymo pamokos per savaitę, per mokslo 

metus – 111 pamokų; 

72.2. kiekvienam mokiniui sudarytos sąlygos rinktis jo pomėgius atitinkančią 

neformaliojo švietimo programą, skirtą fizinio aktyvumo veikloms; 

72.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose 

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

atsižvelgiant į savijautą; 

72.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir 

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

pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų 

užduočių mokytojai skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines 

galimybes ir gydytojo rekomendacijas; 

72.5. mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 

ligos, skiriamos įvairios užduotys, susijusios su kitų mokinių atliekamų pratimų stebėjimu, klaidų 

analize ir pan. 

73. Minimalus pamokų skaičius Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programai grupinio 

mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus mokslo 

metus ir per savaitę nurodytas Ugdymo plano 1-4 prieduose. 

 

DEVINTAS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

74. 2019–2020 m. m. jungtinė 1–4 klasė bus Progimnazijos Aukštelkų ikimokyklinio 

ir pradinio ugdymo skyriuje.  

75. Atsižvelgiant į Pradinio ugdymo programos Bendrojo ugdymo plano 27 punkte 

numatytą minimalų skiriamų pamokų skaičių, klasės kontaktinių valandų skaičius per mokslo 

metus jungtinėms klasėms skiriamas, vadovaujantis Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo 

ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 

d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. Jungtiniam Progimnazijos Aukštelkų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

skyriaus 1-4 klasių komplektui skiriamos 24 valandos per savaitę (5 priedas). 

 

III SKYRIUS 
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
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76. Progimnazija, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir 

organizuodama, įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi Bendrosiomis programomis ir 

Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis bei atsižvelgia į: 

76.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

76.2. formaliojo švietimo programą; 

76.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

76.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių 

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

77. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą ar individualizuotą bendrojo ugdymo 

programą, individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis 1-4 prieduose dalykų 

programoms įgyvendinti nurodomu pamokų skaičiumi. 

78. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

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

rekomendacijas.  

79. Judesio ir padėties sutrikimų turinčio mokinio ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis 2 priede dalykų programoms įgyvendinti nurodomu pamokų skaičiumi. 

80. Aukštesniųjų klasių mokiniai savanoriai gali padėti mokytojams organizuoti 

pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

81. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai 

ir pažanga vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis 

Progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis. 

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

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal dalyko 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).  

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

pasiekimai ir pažanga vertinami atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, 

specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. 

Vertinima pažymiais. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

  

84. Individualus ugdymo planas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, 

rengiamas siekiant tenkinti jo pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, padėti mokytis, 

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

85. Progimnazija, rengdama individualų ugdymo planą: 

85.1. numato specialiąsias pratybas; 

85.2. teikia mokymosi pagalbą (konsultacijas), padedančią įveikti mokymosi 

sunkumus, kylančius dėl specialiųjų ugdymosi poreikių; 

85.3. per mokslo metus (atvykus ar išvykus specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams) gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

skaičių; 

85.4. užtikrina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo tęstinumą ir 

nuoseklumą (specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių programos sudaromos pusmečiui, 

su jomis pasirašytinai supažindinami tėvai (globėjai, rūpintojai), mokinių pasiekimai ir pažanga 
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periodiškai aptariami vaiko gerovės komisijos posėdžiuose; atsižvelgiant į PPT išvadas, mokinių 

gebėjimai gali būti pervertinami, mokiniui padarius didelę pažangą Progimnazija pati teikia 

siūlymą pervertinti poreikius PPT). 

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

86.1. specialiasias pratybas tarčiai ir kalbai lavinti; 

86.2. individualioms ir grupinėms pratyboms 1–4 klasėse ne mažiau kaip po 1 ugdymo 

valandą kiekvienam mokiniui per savaitę. 

86.3. Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo 

individualizuotas programas, ugdymo planas sudaromas atsižvelgiant į mokinių galias, 

mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą ir klasės paskirtį. Individualūs ugdymo planai 

rengiami vadovaujantis 2 ir 4 prieduose dalykų programoms įgyvendinti nurodomu pamokų 

skaičiumi. 

 

TREČIAS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS MOKINIAMS TEIKIMAS 

 

87. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

88. Specialioji pedagoginė pagalbą mokiniui teikiama vadovaudamasi teisės aktais ir 

įgyvendinant pedagoginės psichologinės tarnybos ir mokyklos vaiko gerovės komisijos 

rekomendacijas.  

89. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

89.1. 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“; 

89.2. 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; 

89.3. specialiųjų pratybų forma: individualiai, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), 

grupėms (5–8 mokiniai).  

 

 

_________________________________ 

 

 

Mokyklos tarybos protokolas 

2019-08-    Nr. MT- 
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(Priedas Nr. 1) 

 

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJA 

1-2 KLASIŲ UGDYMO PLANAS 

2019–2020 m. m. 

Dalykai 1 klasė 2 klasė Iš viso skiriama 

pamokų 1-2 klasių 

ugdymo programai 

Dorinis ugdymas 1 1 2 

Lietuvių kalba 8 7 15 

Užsienio kalba  2 2 

Matematika 4 5 9 

Pasaulio pažinimas 2 2 4 

Dailė ir technologijos 2 2 4 

Muzika 2 2 4 

Fizinis ugdymas 3 3 6 

Privalomų ugdymo valandų 

skaičius mokiniui 

22 24 46 

Pamokos, skirtos mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti 

1 1 2 

Iš viso pamokų skaičius per 

metus (savaitę) 

23/805 25/875 48/1680 

Neformalusis švietimas 1 1 2 
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(Priedas Nr. 2) 

 

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJA 

3-4 KLASIŲ UGDYMO PLANAS 

2019–2020 m. m. 

Dalykai 3 klasė 4 klasė Iš viso skiriama 

pamokų 3-4 klasių 

ugdymo programai 

Dorinis ugdymas 1 1 2 

Lietuvių kalba 7 7 14 

Užsienio kalba 2 2 4 

Matematika 4 5 9 

Pasaulio pažinimas 2 2 4 

Dailė ir technologijos 2 2 4 

Muzika 2 2 4 

Fizinis ugdymas 3 3 6 

Privalomų ugdymo valandų 

skaičius mokiniui 

23 24 47 

Pamokos, skirtos mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti 

1 1 2 

Iš viso pamokų skaičius per 

metus (savaitę) 

24/840 25/875 49/1715 

Neformalusis švietimas 1 1 2 
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(Priedas Nr. 3) 

 

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS  5-6 KLASIŲ UGDYMO 

PLANAS 

2019–2020 m. m. 

 

Dalykai Savaitinių 

pamokų 

skaičius 

5 klasė 6 klasė 

Dorinis ugdymas 

(pasirinktą 

apibraukti) 

Etika 

2 1 1 Tikyba 

Lietuvių kalba 10 5 5 

Anglų kalba (1-oji) 6 3 3 

Užsienio kalba (2-

oji) 

(renkasi ir tęsia nuo 

5 kl., pabraukti) 

Rusų k. 

4 1 2 
Vokiečių k. 

Matematika 8 4 4 

Informacinės technologijos 1 1 1 

Gamtamokslinis ugdymas (integralus 

gamtos mokslų kursas 5-8 kl.) 
4 2 2 

Socialinis ugdymas Istorija 4 2 2 

Geografija 2 - 2 

Meninis ugdymas Dailė 2 1 1 

Muzika 2 1 1 

Technologijos 4 2 2 

Fizinis ugdymas 6 3 3 

Žmogaus sauga 1 - 1 

Pamokos, skirtos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti (dalykų moduliai/ 

konsultacijos) 

3 2 1 

Minimalus privalomas  pamokų skaičius mokiniui per 

savaitę/ per mokslo metus 
26/ 962 29/ 1073 

Sudaromas pamokų skaičius mokiniui per savaitę 
(be konsultacijų) 

26 29 

Neformaliojo švietimo valandos 6 5 
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(Priedas Nr. 4) 

 

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS  7-8 KLASIŲ UGDYMO 

PLANAS 

2019–2020 m. m. 

 

 

Dalykai Savaitinių 

pamokų 

skaičius 

7 klasė 8 klasė 

Dorinis ugdymas 

(pasirinktą 

apibraukti) 

Etika 

2 1 1 Tikyba 

Lietuvių kalba 10 5 5 

Anglų kalba (1-oji) 6 3 3 

Užsienio kalba (2-

oji) 

(tęsia nuo 5 kl., 

pabraukti) 

Rusų k. 

4 2 2 
Vokiečių k. 

Matematika 8 4 4 

Informacinės technologijos 1 0,5 (1 I pusm.) 0,5 (1 II pusm.) 

Gamtamokslinis 

ugdymas 

Biologija 3 2 1 

Chemija 2 - 2 

Fizika 3 1 2 

Socialinis ugdymas Istorija 4 2 2 

Geografija 4 2 2 

Meninis ugdymas Dailė 2 1 1 

Muzika 2 1 1 

Technologijos 3 2 1 

Fizinis ugdymas 4 2 2 

Žmogaus sauga 1 1 - 

Pamokos, skirtos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti - dalykų moduliai/ 

konsultacijos  

6 0,5 1,5 

Minimalus privalomas  pamokų skaičius mokiniui per 

savaitę/ per mokslo metus 
29/ 1073 30/ 1110 

Sudaromas pamokų skaičius mokiniui per savaitę 
(be konsultacijų) 

29 30 

Neformaliojo švietimo valandos 5 5 

 

 


