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JONIŠKIO R. SKAISTGIRIO GIMNAZIJOS  2014–2015 MOKSLO METŲ 

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO 

PLANAS 

B E N D R O J I   D A L I S 

I. ĮŽANGA 

1. Joniškio r. Skaistgirio vidurinės mokyklos 2013-2014 mokslo metų pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano (toliau – Ugdymo planas) nuostatos 

buvo įgyvendintos. Mokinio krepšelio lėšų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti užteko. Mokomiesiems dalykams skirtų ir 

pravestų pamokų skaičius atitiko 2013-2014   metų bendrojo pradinio ugdymo programos 

ugdymo plano ir 2013-2014 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų 

ugdymo planų (toliau – Bendrieji ugdymo planai) reikalavimus. 

2. Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos tarybos sprendimu, atsižvelgus į Ugdymo 

plano įgyvendinimą 2013-2014 mokslo metais, dalykams įgyvendinti Bendruosiuose ugdymo 

planuose skiriamų pamokų skaičiaus didinti ar mažinti 2014-2015 mokslo metais 

nenumatoma. 

3. 2013-2014 mokslo metais buvo atliekamas mokykloje vykdomos vidurinio 

ugdymo programos akreditavimas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 

m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-496  „ Dėl Joniškio r. Skaistgirio vidurinės mokyklos 

vidurinio ugdymo programos akreditacijos“ vidurinio ugdymo programa akredituota. 

4. Joniškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 31 d. 

įsakymu Nr. A - 31  patvirtintas Strateginis planas 2014 – 2017 metams, kuriame numatytos 

priemonės mokyklos veiklos kokybei gerinti. 

5. 2013-2014 mokslo metais vertinant 5-12 klasių mokinių pažangą ir 

pasiekimus buvo taikomas atnaujintas „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir 

įsivertinimo tvarkos aprašas“. Apraše numatytos mokymąsi skatinančios priemonės pradėtos 

įgyvendinti. 

6. Mokyklai įgyvendinant projektus „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių 

sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, „Vaikų ir jaunimo 

olimpinis ugdymas šalies mokyklose“, „Kuriame Respubliką“ , ugdymo procesas tapo 

patrauklesnis, 8-12 klasių mokinių ugdymo turinys praplėstas bendrąjį ugdymą 

papildančiomis temomis. 

 

II.BENDROSIOS NUOSTATOS 

7. 2014–2015 metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja: 

7.1. pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo 

programų, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaikytų programų (toliau – Ugdymo 

programos) įgyvendinimą gimnazijoje; 
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8. Ugdymo plano tikslai: 

8.1. įvardyti Ugdymo programų vykdymo gimnazijoje principus ir reikalavimus; 

8.2. formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas 

besimokantysis jaustųsi saugiai, pasiektų geresnių ugdymosi rezultatų ir įgytų mokymuisi 

visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

9. Ugdymo plano uždaviniai: 

9.1. nustatyti pamokų, skirtų dalykų programoms įgyvendinti, skaičių mokantis 

pagal Ugdymo programas; 

9.2. aprašyti pagrindinius ugdymo pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus: 

ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą, mokymosi pagalbos teikimą, dalykų mokymo 

integravimą, specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, mokymą namie; 

9.3. aprašyti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, namų darbų skyrimo 

principus; 

9.4. nustatyti pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių, neformaliojo vaikų 

švietimo programų pasiūlą; 

9.5.nustatyti reikalavimus ugdymo procesui mokykloje organizuoti ir mokymosi 

aplinkai kurti. 

III. UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

10. Ugdymo planas sudarytas vadovaujantis 2013–2015 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-459.   

11. Ugdymo planą parengė darbo grupė, patvirtinta direktoriaus 2014 m. 

gegužės  5 d. įsakymu Nr. V- 79  . Sudarant  ugdymo planą atsižvelgta į  Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą direktoriaus 2014 m. sausio 21d. įsakymu Nr. 

V-14, mokytojų, mokinių ir jų tėvų siūlymus, klasei ir dalyko programai skirtą pamokų 

skaičių, siūlomus branduolio ir pasirenkamuosius dalykus, mokinių poreikius, gimnazijos 

galimybes, akreditacijos komisijos rekomendacijas. 

12.Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis šiais dokumentais: 

12.1. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. 

įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848); 

12.2. Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 ; 

12.3. Vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Žin., 2006, Nr. 

76-2930) (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo 

Nr. V-1392 redakcija); 

12.4. Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų 

mokiniams modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 (Žin., 2008, Nr. 35-1260); 

12.5. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. 

įsakymu Nr. ISAK-556 (Žin., 2005, Nr. 46-1526) (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija); 

12.6. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

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

(Žin., 2011, Nr. 92-4395);  
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12.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 

d. įsakymu Nr. V-773 patvirtinta Lietuvos  higienos norma HN 21:2011 „Bendrojo lavinimo 

mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; 

12.8. 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. 

13. Mokytojų tarybos sprendimu Ugdymo planas yra bendras visoms 

(pradinio, pagrindinio, vidurinio) ugdymo programoms ir rengiamas vieneriems mokslo 

metams. 

14. Atsiradus Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytiems atvejams, 

gimnazija gali koreguoti ugdymo proceso metu Ugdymo plano įgyvendinimą arba mokinio 

individualų ugdymo planą priklausomai nuo mokymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų 

skaičių dalykų Bendrosioms programoms įgyvendinti. 

 

IV. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

     

15.Ugdymo procesas 2014-2015 m. m. pradedamas rugsėjo 1 dieną, baigiamas 

atitinkamai:  

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis 

PUG, 1 - 5 05-29 32 

6 - 8 06-05 35 

Ig 06-05 35 

IIg 06-05 35 

III g 06-05 35 

IVg 05-28 34 

       

16. Ugdymosi procesas skirstomas pusmečiais: 

          I pusmetis rugsėjo 1 d. – sausio 31 d. 

          II pusmetis PUG, 1 – 5 klasėms vasario 1 d. – gegužės 29 d. 

          II pusmetis 6-8,  Ig, IIg ir IIIg  klasėms vasario 1 d. – birželio 5 d. 

          II pusmetis IVg klasei vasario 1 d. – gegužės 28 d. 

 

17. Mokiniams skiriamos atostogos 2014-2015 m. m.: 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens (visi) 2014-10-27 2014-10-31 

Žiemos (Kalėdų) (visi) 2014-12-22 2015-01-02 

Žiemos 6-8, Ig, IIg, IIIg, IVg 2015-02-17 2015-02-18 

Pavasario (Velykų) (visi) 2015-03-30 2015-04-03
* 

Vasaros (PUG, 1-5 kl.) 2015-06-01 2015-08-31 

Vasaros (6-8, I-IIIg klasėms) 2015-06-08 2015-08-31
** 

Vasaros (IVg kl.) 2015-05-29 2015-08-31
***

 
*IVg gimnazijos klasių mokiniams dėl kalbų įskaitų laikymo pavasario atostogų metu, skiriamos papildomos  

atostogų dienos balandžio 7-8 d. ; 

**IIg  gimnazijos klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai mokiniai laiko Pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku. 
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***IVg gimnazijos klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai mokiniai laiko brandos 

egzaminus. 

18. PUG, 1 – 5 klasių mokiniams skiriamos papildomos atostogos: 

2015-02-17 – 2015-02-23; 

2015-04-07 – 2015-04-13 

   Papildomų atostogų laikas suderintas Mokyklos tarybos 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu 

(protokolo Nr. GTP-5). 

  19.  Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 

PUG, 1-5 klasių mokiniai, esant  25 laipsniams šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 6-8,  

Ig-IVg gimnazijos klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių; 

    20.  Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar 

sveikatai, gimnazija priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

 

     V.  UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

  
21. Mokomųjų dalykų ilgalaikius planus mokytojai rengia dvejiems metams Ig, 

IIg, IIIg, IVg klasėms, vieniems metams – 1-8 klasėms, vadovaudamiesi Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 ( 1-8 kl., 

gimnazijos Ig ir IIg kl.), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 

(gimnazijos IIIg ir IVg  kl.).  Pagal poreikius rengiami trumpalaikiai planai. Dieniniai planai 

privalomi mokytojams, kurie turi ne didesnį nei trejų metų stažą.  M. m. eigoje planas gali 

būti koreguojamas. Jei pakeitimai plane ar programoje apima daugiau kaip 10%, suderinama 

su atitinkama metodine grupe. Programų, ilgalaikių planų popierinis egzempliorius 

(suderintas ir pasirašytas metodinės grupės pirmininko) ir elektroninis egzempliorius 

pateikiami vadovams. Suderintas su pavaduotoju  popierinis egzempliorius gražinamas 

mokytojui ir laikomas mokytojo darbo vietoje. Programų, ilgalaikių planų elektroninis  

egzempliorius saugomas iki einamųjų mokslo metų pabaigos. 

22.  Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programos svarstomos metodinėse 

grupėse ir pateikiamos direktoriui tvirtinti iki rugsėjo 15 d. Mokomųjų dalykų ilgalaikiai 

planai svarstomi metodinėse grupėse ir pateikiami direktoriaus pavaduotojai  ugdymui iki 

rugsėjo 15 d. Neformalaus ugdymo programos su moksleivių sąrašais pateikiamos 

pavaduotojai ugdymui  iki rugsėjo 8 d.  Auklėtojų veiklos planai, suderinus su mokiniais ir 

klasės tėvų komitetu, pristatomi pavaduotojai ugdymui iki rugsėjo 15 d.  Metodinių grupių 

veiklos planai aptariami metodinėse grupėse ir pristatomi pavaduotojai ugdymui iki rugsėjo 5 

d.  Pritaikytos ir individualizuotos specialiojo ugdymo programos suderinimui pateikiamos 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkei iki rugsėjo 15 d. 

23.  Planų formos aptartos ir patvirtintos metodinėse grupėse. 

24.  Gimnazijos formuojamo ugdymo turinio dalį sudaro vykdoma kultūrinė, 

meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė, vertybinių nuostatų 

ugdymo veikla (toliau – pažintinė ir kultūrinė veikla). Ši veikla vyksta vietoje pamokų, 

mokiniams yra privaloma. Šiai veiklai per mokslo metus skiriama nuo 30 iki 60 valandų (1 

priedas). 
 

 

VI. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIS 

         
     25. Gimnazijos administracija organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio 

bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę. 
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     26. Klasėje dirbantys mokytojai derina tarp savęs namų darbų apimtis ir 

kontrolinių darbų atlikimo datas (nurodoma elektroniniame dienyne). 

          27. Mokiniams per dieną negali būti skiriama daugiau kaip vienas kontrolinis 

darbas. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių dienų. 

          28. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. 

  29. Mokiniai, lankantys ar baigę specializuotas valstybines ar savivaldybių 

meno ir sporto mokyklas, privalo lankyti tų dalykų pamokas. Gimnazijos direktoriaus 

įsakymu mokinys yra atleidžiamas nuo menų ir kūno kultūros pamokų, jeigu yra nacionalinių 

ir tarptautinių olimpiadų, konkursų, čempionatų,  per einamuosius mokslo metus, nugalėtojas. 

          30. 5-IVg klasių mokiniams teikiamos trumpalaikės konsultacijos. Jos į mokinio 

mokymosi krūvį neįskaitomos. Informacija įrašoma į neformaliojo ugdymo dienyną. 

  31. Mokiniams, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, 

individualiame pamokų tvarkaraštyje neturėtų būti daugiau kaip 7 pamokos (neskaitant klasės 

valandėlės). Laisvų pamokų metu mokiniai naudojasi bevielio internetinio ryšio zona, 

biblioteka, skaitykla. 

  32. Gimnazija, ugdymo proceso metu iškilus Bendruosiuose ugdymo planuose 

nenumatytiems atvejams, koreguoja ugdymo plano įgyvendinimą pagal turimas mokymo 

lėšas, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų programoms įgyvendinti ir minimalų 

privalomų pamokų skaičių mokiniui. 

 

VII. MOKYMOSI APLINKA 

 

 33. Mokymosi aplinka – tai aplinka gimnazijoje ir už jos ribų, kurioje 

įgyvendinamas gimnazijos ugdymo turinys. Mokymosi aplinka yra fiziškai, psichologiškai ir 

socialiai saugi ir sveika. Mokytojams sudaromos sąlygos ugdymo turinį įgyvendinti ne tik 

gimnazijoje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, bibliotekose, parkuose ir t. t. 

  32. Gimnazijos mokymosi aplinka pritaikyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrosiose programose iškeltiems tikslams siekti, aktyviam ugdymui(si), 

mokymui(si), praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kt. veiklai. Mokytojams sudaromos 

galimybės dirbti naudojantis šiuolaikinėmis mokymo technologijomis. Įrengtos dvi 

kompiuterių klasės po 12 darbo vietų, 8 darbo vietos skaitykloje, 5 – bibliotekoje. Vienu 

kompiuteriu apytiksliai naudojasi 7 mokiniai. Kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos, 

įrengta darbo vieta mokytojų kambaryje, kompiuterizuotos specialiojo pedagogo, logopedo, 

socialinio pedagogo, bibliotekininko, karjeros planavimo specialisto darbo vietos. Mokytojai 

naudojasi 15 daugialypės terpės projektoriais bei 3 kopijavimo daugiafunkciniais aparatais. 

Moksleiviai aprūpinti rūbų spintelėmis. Nuolat atnaujinamos mokymo priemonės. 

  33. Gimnazijos psichologinę ir socialinę aplinką lemia gimnazijos 

bendruomenės nuostatos mokytis ir bendradarbiauti. Gimnazijos socialinė pedagogė 

konsultuoja mokinius, tėvus (globėjus), mokytojus mokymosi, bendravimo ir kitais ugdymo 

procese kylančiais klausimais. Jauki ir saugi psichologinė ir socialinė aplinka kuriama 

palaikant ryšius su vaikų teisių apsaugos skyriumi, švietimo centro pedagogine psichologine 

tarnyba, rajono policijos komisariatu, psichikos sveikatos centru, socialinės paramos skyriumi 

ir kitomis rajono institucijomis. 

  34. Gimnazija puoselėja senas tradicijas ir kuria naujas: gimnazijos jubiliejai, 

mokslinės-praktinės veiklos,  metodinės konferencijos, saviveiklos kolektyvų pasirodymai,  

sportinės varžybos. Gimnazijoje veikia sporto muziejus. 
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VIII. UGDYMO TURINIO INDIVIDUALIZAVIMAS IR DIFERENCIJAVIMAS 

 
35. Siekiant padėti mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas 

sudarant mokinio individualų ugdymo planą, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, 

kaip pagal savo išgales pasiekti kuo aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti asmeninę 

atsakomybę dėl sąmoningo mokymosi, gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus. 

36. Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, 

konsultuojamas direktoriaus pavaduotojos ugdymui, klasės auklėtojo, karjeros konsultanto, 

bendradarbiaudamas su tėvais (globėjais),  pasirengia individualų ugdymo planą, 

suderintą su mokyklos galimybėmis. Ugdymo plano formą mokiniui siūlo gimnazija. 

37. Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, mokomam savarankišku 

mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma). Rengiamas konsultacijų ir 

atsiskaitymo tvarkaraštis.   

38. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, kuris mokomas 

namie. Plane numatomi mokymosi tikslai, planuojami mokytis dalykai, jiems skiriamas 

pamokų skaičius, pasiekimų patikrinimo būdai. Mokinys mokosi pagal gimnazijos vadovo 

patvirtintą ir su vienu iš tėvų (globėjų) suderintą pamokų tvarkaraštį. 

39. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, 

rekomendavus dalyko mokytojui, ar tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, sudaromas 

individualus ugdymo planas, atkreipiant dėmesį į besimokančiuosius, kurie patiria 

mokymosi sunkumų, itin sėkmingai mokosi, siekia pagerinti vieno ar kelių dalykų 

pasiekimus. 

40. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas ir įgyvendinamas 

bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) bei 

gimnazijos vadovams, pagalbos mokiniui specialistams. 

41. Ugdymo diferencijavimas – tai yra ugdymo tikslų, uždavinių mokymo ir 

mokymosi turinio, metodų, mokymo(si) priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo 

pritaikymas mokinių skirtybėms. Jo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui 

sėkmingiau mokytis. 

42. Diferencijuotas ugdymas kompensuoja mokymosi tempo netolygumus, 

turimą skirtingą patirtį, motyvaciją. Diferencijavimas taikomas mokiniui individualiai, tos 

pačios klasės mokinių grupei, paralelinių klasių mokinių grupei: 

42.1. 8 klasėje ugdymo turinio diferencijavimui mokiniai dalijami į srautus per 

lietuvių kalbos bei  matematikos pamokas, derinant su mokinių tėvais, atsižvelgiant į mokinių 

pasiekimus ir pažangą, iš pamokų skiriamų  mokinio ugdymo poreikiams tenkinti. Po 

pusmečio dėl individualių pasiekimų pokyčių, sudaroma galimybė keisti srautą. 

42.2. mokiniai dalijami į grupes nepažeidžiant jų priklausymo nuolatinės klasės 

bendruomenei per užsienio (anglų) kalbos pamokas pagal pasiekimų lygį 5, 6, 7 klasėse,  Ig ir 

IIg gimnazijos klasėse, per užsienio (rusų) kalbos pamokas pagal pasiekimų lygį  6 klasėje. 

IIIg ir IVg gimnazijos klasių mokiniai per užsienio (anglų) kalbos pamokas skirstomi į grupes 

atsižvelgiant į nustatytą mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

 

 

IX. DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 
 

43. Gimnazija intensyvina žmogaus saugos 5-8 klasėse, technologijų kurso Ig 

ir IIg gimnazijos klasėse, geografijos IIg gimnazijos klasėje,  informacinių technologijų   7 

klasėje ir  IIIg gimnazijos klasėje, braižybos IIIg gimnazijos klasėje mokymą (per m. m. ar 

pusmetį). 

44. Intensyvinamas dalykų mokymas per dieną, skiriant dalykui ne vieną, o 
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keletą vieną po kitos organizuojamų pamokų (lietuvių k., užsienio k., matematikos, fizikos, 

chemijos, biologijos). 

 

 

 

X. UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 
45. Siekiant suderinti atskirų mokomųjų dalykų tikslus bei turinį, sumažinti 

ugdymo turinio apimtį, kurti patrauklesnį ugdymo procesą, taikomas tarpdalykinio 

integravimo būdas. Integruojamųjų dalykų  turinys     numatomas     ilgalaikiuose     dalykų  

planuose.  Per mokslo metus kiekvienas dalyko mokytojas planuoja pravesti bent  vieną 

dėstomo dalyko integruotą pamoką. 

46. Integruotų pamokų apskaitai užtikrinti integruojamųjų pamokų turinys 

dienyne įrašomas abiejų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose. 

47. Programų integravimas: 

47.1. Į klasės auklėtojo veiklą integruojama Žmogaus saugos bendroji programa 

 IIIg, IVg  klasėms, patvirtinta Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. 

įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr.89 – 4668) ; 

47.2. Sveikatos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Sveikatos bendrąja  

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 

d. įsakymu Nr. V-1290 (Žin., 2012, Nr. 105-5347) kai kurias temas integruojant į klasės 

valandėles, biologijos, technologijų, kūno kultūros pamokas ir kt. (2 priedas); 

47.3. Gimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio 

orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

įsakymu Nr. V-1090/A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284), ir įgyvendina švietimo ir mokslo 

ministro tvirtinamą Ugdymo karjerai bendrąją programą, kai kurias temas integruojant į 

klasės valandėles, biologijos, technologijų, kūno kultūros pamokas ir kt. (3 priedas); 

47.4. Etninės kultūros ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas 

vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 (Žin., 

2012, Nr. 46-2252) bei  Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-

651 (Žin., 2012, Nr. 46-2252), kai kurias temas integruojant į klasės valandėles, biologijos, 

technologijų, kūno kultūros pamokas ir kt. (4 priedas); 

47.5. Įgyvendinant alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programą atitinkamos temos integruojamos į ugdymo turinį (klasių 

valandėlėse, pasaulio pažinimo, gamtos, biologijos, chemijos pamokose, neformalioje  

veikloje, projektuose) jas nurodant teminiuose planuose, programose (5 priedas). 

 

 

 

 

XI. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 
48. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra mokyklos ugdymo 

turinio dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. 

Planuodamas ugdymo turinį mokytojas planuoja ir mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimą, jį sieja su mokymo (-si) tikslais atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir 

gebėjimus. Vertinimo metodus mokytojai derina tarp savęs, aptaria su mokiniais ir jų 
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tėvais (globėjais, rūpintojais). Vertinant 5-IVg klasių mokinių pažangą ir pasiekimus 

vadovaujamasi Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 bei 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo tvarka, patvirtinta mokyklos 

direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-14. 

49. Planuojant mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo 

programą, pažangos ir pasiekimų vertinimą atsižvelgiama į pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją. 

50. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais vykdomas reguliariai, 

kaip to reikalauja dalyko mokymosi logika ir mokyklos susitarimai: mokiniai atlieka 

kontrolinius darbus ar kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio 

pasiekimus, yra įvertinamos pažymiais. Atliekant diagnostinį vertinimą atsižvelgiama į 

formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją. Diagnostinio vertinimo informacija 

panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir 

mokymosi tikslus. 

51. Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, pažangai ir 

pasiekimams įvertinti ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo programos pabaigoje 
atliekamas apibendrinamasis vertinimas. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami 

vertinant mokinio per gimnazijoje nustatytą ugdymo laikotarpį padarytą pažangą, 

orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir 

įrašomi: 
51.1. elektroniniame dienyne: 

51.1.1. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose 

skiltyse įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, 

pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma 

„nepatenkinamas“; 

51.1.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyse, 

nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „p.p“ arba „n.p“; 

51.1.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal 

pradinio ugdymo individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio 

pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje 

Dienyno skiltyje, įrašant „p.p.“ arba „n.p.“;“. 

51.2.  pasiekimų knygelėse. 
52..Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje 

mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

53. Informacija apie mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo 

programą, mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimo) mokiniams 

ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip pat 

nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai, ir pan.). 

54. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 

pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema. Dorinio ugdymo, žmogaus 

saugos pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, 

jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą. 

55. Parengiamosios ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės 

mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

56. Pasirenkamųjų dalykų  žinios ir gebėjimai  vertinami 10 balų vertinimo 

sistema. 
57. Mokinių, besimokančių dalykų modulius, mokymosi pasiekimai vertinami 

pažymiu, jie įskaitomi į dalykų įvertinimus. 
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58. Dalykų mokymosi pasiekimai pusmečio pabaigoje įvertinami pažymiu  

ar įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas „neatestuota“ rašomas, jeigu mokinio 

pasiekimai nėra įvertinti. 

59. Mokinio, kuris  be  pateisinamos  priežasties praleido daugiau kaip 50 

procentų dalyko pamokų, pusmečio to dalyko įvertinimas fiksuojamas įrašu  „neatestuota“. 

60. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus dėl pasiekimų įvertinimo 

objektyvumo nagrinėja Prašymų nagrinėjimo komisija, sudaryta iš direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui, dalyko mokytojo ir klasės vadovo. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą 

konkrečiam atvejui nagrinėti tvirtina gimnazijos direktorius. 

 
XII. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE 

 
61. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui kiekvienų mokslo metų 

pabaigoje atlieka ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikių tyrimą. 

Atsižvelgus į tyrimo rezultatus bei  mokyklos galimybes, formuojama neformaliojo švietimo 

programų pasiūla mokiniams. 

62. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sportinę, techninę ar 

kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms 

kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai. 

63. Gimnazijos tarybos sprendimu, neformaliojo švietimo grupės mokinių 

skaičius turi būti ne mažesnis kaip 7 mokiniai, veikla organizuojama nuo rugsėjo 8 d. 

64. Neformaliojo švietimo valandų neskiriama pasirenkamiesiems dalykams, 

pagilintiems dalykams ar jų moduliams mokyti. 

65. Rugsėjo  2  –  4  d.  mokykloje organizuojami  neformaliojo  švietimo  

veiklos pristatymai mokiniams. 5-8, Ig-IVg gimnazinių klasių mokiniams pateikiami 

informaciniai lankstinukai, skelbimai apie mokykloje vykdomas neformaliojo švietimo 

veiklas. 

 
XIII. MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 
66. Mokinių mokymasis 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 (Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo 

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

organizavimo tvarkos aprašu. 

67. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo 

būdu. Mokiniui, mokomam namie, gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais ar 

rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia 

individualų ugdymo planą. 

68. 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, Ig-IIg klasėse – 15, IIIg-IVg klasėse -  

14. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos  leidimu  mokinys  gali  lankyti  

mokymo įstaigoje.  

69. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos 

direktoriaus įsakymu 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 mokymo įstaigoje, 

įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. 
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XIV. LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 
70. Gimnazijos tarybos sprendimu, minimalus mokinių skaičius laikinojoje 

grupėje – 7 mokiniai 1 - 8, Ig-IIg klasėse, 5 mokiniai -  IIIg-IVg klasėse. Mokinių skaičius 

laikinojoje grupėje negali būti didesnis, nei nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje. 

Nesant galimybių sudaryti laikinosios (mobiliosios) grupės, mokiniai mokomi švietimo 

ir mokslo ministro nustatytomis mokymosi formomis ir mokymo organizavimo būdais. 

71. Gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė į grupes dalijama arba 

sudaromos laikinosios  grupės dalykams mokyti: 

71.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę tikybą 

ir etiką. Jei pasirinkusių vieną iš dalykų klasės mokinių yra mažiau nei septyni, grupė 

sudaroma iš gretimų ar paralelių klasių; 

71.2. technologijoms, atsižvelgiant į darbo vietų skaičių, į grupes dalijamos 5 -  

8, Ig-IIg klasės; 

71.3. užsienio kalboms (1-ajai ir 2-ajai), jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 

mokinys (5, 6, 7, Ig klasėse ); 

71.4. informacinėms technologijoms 5, 6, 7, 8a, Ig, IVg  klasėse, esant 

didesniam mokinių skaičiui nei yra darbo vietų bei IIg  klasėje, esant skirtingiems mokymosi 

moduliams; 

71.5. 6 kl. rusų k. modulio mokymui; 

71.6. lietuvių k. ir matematikos Ig klasėje diferencijuotam mokymui. 

 

XV. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 
72. Gimnazija, vykdydama pradinio ugdymo programą, vadovaujasi Pradinio 

ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433. 

73. Bendrajai programai (ugdymo dalykams) ir neformaliojo švietimo 

programoms per metus skiriamos  ugdymo  valandos  mokant  kasdieniu  mokymo  

proceso  organizavimo  būdu  (grupine mokymosi forma): 

 
 

Dalykai 

 

1–2 klasės 
3–4 

klasės 

Iš viso valandomis 

Dorinis ugdymas (tikyba 
arba etika) 

64 64 128 

Lietuvių kalba (gimtoji) 480 448 928 

Užsienio kalba (anglų) 64 128 192 

Matematika 288 288 576 

Pasaulio pažinimas 128 128 256 

Dailė ir technologijos 128 128 256 

Muzika 128 128 256 

Kūno kultūra 160 192 352 

Mokyklos nuožiūra 
skirstomos pamokos 

64      96 160 

Iš viso 1504 1600 3104 

74. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai 

programai įgyvendinti mokant kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupine 
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mokymosi forma): 

 
 
 

Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

 
1 klasė 

 
2 klasė 

 
3 klasė 

 
4 klasė 

pradinio ugdymo 

programa (1–4 

klasės) 
 

Dorinis ugdymas (etika)      1      1 1      1 4 

Dorinis ugdymas (tikyba) (1) (1)     (1) (1) (4) 

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 7     7 7 29 

Užsienio kalba (anglų)  2 2 2 6 

Matematika 4 5 5 4 18 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 8 

Kūno kultūra 2 2 2 2 8 

Šokis 1 (*) 1 1 3 

Minimalus privalomų pamokų 
skaičius mokiniui 

22 23 24 23 92 
(96) 

Ugdymosi poreikiams skiriamos 
pamokos 

 

- 
 

1 
 

 
 

- 
 

1 

Skiriamas pamokų skaičius 
mokiniui 

 

22 
 

24 
 

24 
 

23 
 

         93(97) 

 

Neformalusis švietimas 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

Ugdymo valandų skaičius klasei 

 

 

25 
 

27 
 

27 
 

26 
 

101 (105) 

(*) valandos skiriamos ugdymo(si) poreikiams tenkinti 
 

 

75. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. 

76. Ugdymo procesas  organizuojamas taip: 

76.1. ugdymo procesą organizuojant pamoka ugdymo(si) laikas: 1 - oje klasėje 

– 35 min., 2–4 - ose klasėse – 45 min. Per dieną organizuojama ne daugiau kaip 5 pamokos; 

76.2. ugdymo procesą organizuojant ne pamoka, o projekto, didaktinio 

žaidimo, kūrybinio darbo forma: 

76.2.1. ugdymo procesas skirstomas į skirtingos trukmės periodus, kai vieno 

periodo trukmė – ne ilgesnė nei 1 val. 30 min.; 

77. Ugdomoji veikla (formaliojo ir neformaliojo švietimo) yra ne ilgesnė nei 6 

ugdymo valandos per dieną. 

78. Numatytos pertraukos, skirtos mokinių poilsiui – viena pertrauka 30 

minučių, kitos – po 10 minučių.  

79. Lietuvių kilmės užsieniečio, išeivio užsienio mokykloje įgytus pasiekimus 

mokykla pripažįsta remdamasi mokinio turimais dokumentais. Prireikus organizuoja įgytų 

pasiekimų patikrinimą ir teikia rekomendacijas dėl tolesnio mokymo: sudaro mokiniui 

individualų ugdymo planą programų skirtumams likviduoti. Sudaro sąlygas lietuvių kalbos 

tobulinimui skiriant ugdymo valandų iš ugdymosi poreikiams skiriamų valandų. 
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PRADINIO UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS                            

 
80. Dorinio ugdymo organizavimas: 

80.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo 

dalykų: etiką arba tikybą; 

80.2. mokykloje nesusidarius mokinių grupei, mokiniui (-iams) sudaroma 

laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių; 

80.3. dorinio ugdymo dalyką  mokiniui  galima  keisti  kiekvienais  mokslo  

metais  pagal tėvų (globėjų) parašytą prašymą. 

81. Užsienio kalbos mokymo organizavimas: 

81.1. užsienio kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

81.2. užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 pamokas per 

savaitę. 

82. Kūno kultūros ugdymo organizavimas: 

82.1. 1, 3, 4 klasių mokiniams viena kūno kultūros pamoka skiriama šokiui, 2- 

oje  klasėje šokiui skiriama pamoka iš ugdymosi poreikiams skirtų pamokų.  

82.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja 

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

rekomendacijas; 

82.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis 

ir pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, 

galinčių skatinti ligų paūmėjimą. 

83. Meninio ir technologinio ugdymo organizavimas: 

83.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dalykui „Dailė ir 

technologijos“ skiriamo laiko. 

84. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų turinį integruojama: 

84.1. švietimo ir mokslo ministro patvirtintų Bendrųjų kompetencijų ir 

gyvenimo įgūdžių ugdymo, Mokinių mokėjimo mokytis, Komunikavimo, Darnaus 

vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių integruojamųjų 

programų pagrindai; 

84.2. žalingų įpročių ir smurto vartojimo  prevencinės programos; 

84.3. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159; 

85. Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas: 

85.1.informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos 

kaip ugdymo priemonė; 

85.2.mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų. 

 

XVI. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 
86. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-

2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848) (toliau – pagrindinio ugdymo bendrosios programos), 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Pagrindinio ugdymo programos 

aprašu, tvirtinamu švietimo ir mokslo ministro. 

87. Mokytojų tarybos sprendimu, 5 klasės mokiniams nustatomas 2 

mėnesių adaptacinis laikotarpis. Jo metu pirmą mėnesį mokinių pažanga ir pasiekimai 
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p a ž y m i a i s  n e vertinami, antrą mėnesį nerašomi neigiami pažymiai. Mokytojas taiko 

individualius mokinių pažinimo metodus siekdamas išsiaiškinti mokinių ugdymo (-si) 

pasiekimus. 

88. Socialinė veikla pagrindinio ugdymo programoje yra privaloma. Per mokslo 

metus jai skiriama ne mažiau kaip 5 pamokos (valandos). 

89. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programos II-ąją dalį, 

sudaromos sąlygos  pasirinkti lietuvių kalbos ar matematikos dalykų modulius. 

 

 
               PAGRINDINIO UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

90. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tikybos ar etikos dalyką) 

mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys 

savarankiškai renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką. Dorinio ugdymo dalykas pasirenkamas 

dvejiems metams (5–6, 7–8 klasėms, Ig-IIg gimnazijos klasėms). 

91. Lietuvių kalba. Gimnazijoje lietuvių kalbos ugdymui dėmesys skiriamas 

per visų dalykų pamokas: 

91.1. vertinant mokinio pasiekimus teikiama grįžtamoji informacija ir apie 

kalbos mokėjimą, nurodant privalumus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus; 

91.2. mokomosios užduotys naudojamos kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant 

mokinių dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą. Mokiniai skatinami 

savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu; 

91.3. mokiniams neskiriamos užduotys (pvz. referatai), kurias atliekant 

kopijuojama virtualioje erdvėje skelbiama informacija; 

92. Užsienio kalbos: 

92.1. ankstyvosios užsienio kalbos toliau mokomasi kaip pirmosios užsienio 

kalbos 5 klasėje; 

92.2. pirmosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A2, 

o 7–8 klasėse  ir Ig-IIg gimnazijos klasėse – į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius 

Europos kalbų metmenis; 

92.3. 2 gimnazijos klasėje antrajame pusmetyje organizuojamas užsienio kalbų 

pasiekimų patikrinimas naudojantis centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio 

nustatymo testais (pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą „KELTAS“); 

92.4. antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės; 

92.5. antrosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A1, o 

7–8 ir Ig-IIg gimnazijos klasėse – į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos 

kalbų metmenis. 

92.6. mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, pageidaujant tęsti pradėtos 

užsienio kalbos mokymąsi, sudaromos sąlygos užsienio kalbos mokytis vadovaujantis 

Bendraisiais ugdymo planais bei švietimo ir mokslo ministro nustatytomis mokymosi 

formomis ir mokymo proceso organizavimo būdais; 

93. Informacinės technologijos: 

93.1. 7–8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos, kurios pravedamos 7-8 klasėse, 

skiriant po 0,5 pamokos per metus; 

93.2. Ig klasės informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis, IIg 

klasės kursą - vienas iš pasirenkamųjų kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių 

kūrimo pradmenų modulių. Modulį renkasi mokinys. 

94. Socialiniai mokslai: 

94.1. laisvės kovų istorijai mokyti skirti  ne mažiau kaip 18 pamokų, 
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integruojant temas į istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokas.  

95. Gamtos mokslai.  

95.1. organizuojant gamtos mokslų dalykų mokymą rekomenduojama 

vadovautis nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais bei 

rekomendacijomis. 

96. Menai: 

96.1. meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos 

dalykai. 

97. Technologijos: 

97.1. Ig klasės mokiniai I-ajame pusmetyje mokomi technologijų dalyko 

pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso programą, po kurios mokiniai 

renkasi vieną technologijos programą. Mokiniai pasirinktas technologijų programas gali 

keisti IIg klasėje. 

98. Kūno kultūra: 

98.1. kūno kultūrai skiriant 2 valandas per savaitę, sudaromos sąlygas 

visiems mokiniams pasirinkti jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas per 

neformaliojo ugdymo veiklą mokykloje. Mokinių, lankančių šias pratybas, apskaita vykdoma 

neformaliojo ugdymo dienynuose; 

98.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja 

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

rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

98.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis 

ir pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir 

neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą; 

98.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių 

pasiekimai kūno kultūros pratybose iki 14 metų mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pageidavimu, o nuo 14 iki 16 metų – jo paties pageidavimu yra vertinami pažymiu. Dėl 

ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas taiko alternatyvias 

atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas; 

98.5. mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl 

sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą 

bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą); 

98.6. kūno kultūros mokymas neintensyvinamas pagrindinio ugdymo 

programoje. 

99. Žmogaus sauga. Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo 

programoje organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159. 

100. Sveikatos ugdymas. Mokykla, organizuodama sveikatos ugdymą, 

vadovaujasi Sveikatos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 (Žin., 2012, Nr. 105-5347).

  

101. Ugdymas karjerai. Mokykla, organizuodama ugdymą karjerai, 

vadovaujasi Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284). 

102. Etninės kultūros ugdymas. Mokykla, organizuodama etninės kultūros 

ugdymą, vadovaujasi Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-

651 (Žin., 2012, Nr. 46-2252). 

103. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti pamokų skaičius per dvejus 
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metus (grupine mokymosi forma kasdieniu  mokymo proceso organizavimo būdu): 

 

 
 
 
 
 
 

Dalykų sritys, dalykai 

Dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per 2 metus 

 

 

5 ir 6 klasėje 

 

 

7 ir 8 

klasėje 

Pagrindinio 

ugdymo 

programos 

pirmojoje 

dalyje   (5-8 

klasėse) 

Pagrindinio 

ugdymo 

programos 

antrojoje  dalyje  

(Ig-IIg gimnazijos 

klasėse) 

Pagrindinio 

ugdymo 

programoje  (5-

8, Ig-IIg klasėse) 

1 2 3 4 5 6 

Dorinis ugdymas (tikyba arba 
etika) 

  67       70 137 70 207 

Kalbos:      

Lietuvių kalba (gimtoji)       335  350 685 315 1000 

Užsienio kalba (1-oji)    201       210 411 210 621 

Užsienio kalba (2-oji)  70  140 210 140 350 
 

Matematika      268       280 548 245 793 

Gamtamokslinis ugdymas: 

Gamta ir žmogus      134  134  134 

Biologija        105 105 105 210 

Fizika        105 105 140 245 

Chemija        70 70 140 210 

Informacinės technologijos      67       35 102 70 172 

Socialinis ugdymas: 

Istorija    134     140 274 140 414 

Pilietiškumo pagrindai    70 70 

Geografija     70     140 210 105 315 

Ekonomika    35 35 

Meninis ir technologinis 
ugdymas: 

Dailė      67     70 137 70 207 

Muzika      67     70 137 70 207 

Technologijos     134    105 239 88 326 

Kūno kultūra     169    140 309 140 446 

Žmogaus sauga      32     35 67 17 84 

Neformalusis švietimas  274  274 175 449 
 

104. Dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius klasėms per 

savaitę pagrindinio ugdymo programai: 

Dalykų sritys, 

dalykai 

Dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų 

skaičius 
5 

kl. 

(21) 

6 

kl. 

(27) 

7 

kl. 

(21) 

 

8a 

kl. 

(17) 

8b 

kl. 

(14) 

5-8 

kl. 

 

Ig 

kl. 

(25) 

 

IIgA 

kl. 

 

(15) 

IIgB 

kl. 

(13) 

Ig-IIg 

kl. 

 

5-10 

kl. 

 

Dorinis ugdymas:            

Etika 1 1 1  1 4 1  1 2 6 

Tikyba (1) (1) (1) 1  1(4) (1) 1  1(2) 2(6) 

Kalbos:            

Lietuvių kalba 5 5 5 5 5 25 4 5 5 14 39 

Anglų kalba (1-

oji) 

3(3) 3(3) 3(3) 3 3 15(24) 3(3) 3 3 9(12) 24(36) 
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Rusų kalba (2-oji)  2(2) 2(2) 2 2 8(12) 2(2) 2 2 6(8) 14(20) 

Matematika 4 4 4 4 4 20 3 4 4 11 31 

Gamtamokslinis 

ugdymas: 

           

Gamta ir žmogus 2 2    4     4 

Biologija   2 1 1 4 2 1 1 4 8 

Fizika   1 2 2 5 2 2 2 6 11 

Chemija    2 2 4 2 2 2 6 10 

Informacinės 

technologijos 

1(1) 1(1) 0,5 

(0,5) 

0,5 

(0,5) 

0,5 3,5 

(6,5) 

1(1) 1(1) 1(1) 3(6) 6,5 

(12,5) 

Socialinis 

ugdymas: 

           

Istorija 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 16 

Pilietiškumo 

pagrindai 

       2 2 4 4 

Geografija  2 2 2 2 8 2 1 1 4 12 

Ekonomika ir 

verslumas 

      1   1 1 

Meninis ir 

technologinis 

ugdymas: 

           

Dailė 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 8 

Muzika 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 8 

Technologijos 2(2) 2(2) 2(2) 1(1) 1(1) 8(16) 1(1) 1(1) 1(1) 3(6) 11(22) 

Integruotas 

technologijų 

kursas 

      0,5 

(0,5) 

  0,5(1) 0,5(1) 

Kūno kultūra 3 2 2 2 2 11 2 2 2 6 17 

Žmogaus sauga 1  1   2 0,5   0,5 2,5 

Dalykų moduliai:            

Lietuvių kalba    0,5* 0,5* 1*  0,5* 0,5* 1* 2* 

Matematika       1* 0,5* 0,5* 2* 2* 

Rusų kalba  1* 

(1*) 

   1* 

(2*) 

    1* 

(2*) 

Matematika 

(diferencijavimas) 

      1*   1* 1* 

Lietuvių k. 

(diferencijavimas) 

      1*   1* 1* 

Minimalus 

privalomų 

pamokų skaičius 

26 28 29 30 30 143 31 31 31 93 236 

Ugdymosi 

poreikiams 

skirtos pamokos 

 2  0,5 0,5 3 3 1 1 5 8 

Skiriamas 

pamokų 

Skaičius mokiniui 

26 29 29,5 30 30 144,5 

 

32 32 32 96 

 

240,5 

 

Neformalusis 

švietimas 

2 2 2 2 2 10 2 3 3 8 18 



18 

 

Skiriama ugdymo 

valandų klasei 

35 41 40 33,5 33 182,5 44,5 37 37 118,5 301 

      *ugdymosi poreikiams skirtos pamokos; 

105. Ugdymo valandų skaičių klasei sudaro: minimalus pamokų skaičius 

mokiniui, dalykų, kurių mokymui klasė yra dalinama į grupes: dorinio ugdymo, užsienio 

kalbų (1-osios ir 2-osios), informacinių technologijų ir technologijų pamokos, ugdymosi 

poreikiams skirtos pamokos, neformaliojo švietimo valandos. 

XVII. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 
106. Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269. 

107. Gimnazija mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, 

sudaro sąlygas įgyvendinti individualų ugdymo planą ir siekia, kad jis pagilintų ir 

praplėstų pasirinktų sričių žinias, gebėjimus bei kompetencijas, pasirengtų laikyti brandos 

egzaminus ir tęstų tolesnį mokymąsi. Mokiniui, besimokančiam savarankišku mokymo 

proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma), individualioms konsultacijoms 

skiriama 15 procentų, o grupinėms – 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų 187 punkte 

nustatyto savaitinių pamokų skaičiaus. 

108. Vidurinis ugdymas IIIg-IVg klasėse organizuojamas pagal Vidurinio 

ugdymo programos aprašą, tvirtinamą švietimo ir mokslo ministro, Mokymosi pagal 

formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir 

mokymo organizavimo tvarkos aprašą, atsižvelgiama į Mokymosi krypčių pasirinkimo 

galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašą. 

109. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir klasės auklėtoja 

mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, ir jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams) pateikia informaciją raštu (lankstinukai, informacija gimnazijos 

stenduose) bei žodžiu (individualūs pokalbiai, pranešimai susirinkimuose) apie mokymo 

įstaigos teikiamas ugdymo turinio pasirinkimo galimybes ir padeda mokiniams susidaryti 

individualius ugdymosi planus dvejiems metams. 

110. Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 8 skirtingų 

dalykų, minimalus privalomas pamokų skaičius – 28 savaitinės pamokos.  Pasirenkamieji 

dalyko moduliai nėra skaičiuojami kaip atskiri dalykai. Nebaigus dalyko programos 

kurso, laikoma, kad to dalyko mokinys nesimokė. 

111. Gimnazija, turėdama vieną vienuoliktą ir vieną dvyliktą klases, 

atsižvelgdama į turimas lėšas, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bendrojo ir 

išplėstinio kursų programų įgyvendinimui bei skirtingiems užsienio kalbos mokėjimo 

lygiams siekti, sudaro atskiras laikinąsias grupes. 

112. Į klasės auklėtojo veiklos turinį integruojama Žmogaus saugos bendroji 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. 

įsakymu Nr. V-1159. 

113. Keisti dalyką ar dalyko programos kursą mokinys gali, atsiskaitęs (išlaikęs 

įskaitą) iš naujai pasirinkto dalyko programos ar dalyko programos kurso skirtumo. Įskaitos 

iniciatorius – aukštesnio kurso mokytojas. Įskaitoje dalyvauja žemesniu ir aukštesniu kursu 

dėstantys mokytojai. Mokiniai, dėl vienokių ar kitokių priežasčių norintys keisti dalyką, 

kursą, pasirinkti ar atsisakyti dalyko privalo: likus ne mažiau kaip mėnesiui iki pusmečio ar 

mokslo metų pabaigos parašyti motyvuotą prašymą direktoriaus vardu. Su prašymo turiniu 

supažindinti direktoriaus pavaduotoją ugdymui (ji raštu patvirtina keitimo galimybę), tėvus, 
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dalyko mokytojus (Dalyko mokytojas moksleivį supažindina su programų skirtumais ir 

nurodo atsiskaitymo datą. Tėvai raštu patvirtina, kad neprieštarauja). Mokiniai, susipažinę 

su programa, įskaitai ruošiasi savarankiškai. Minimalus laikas pasiruošimui – 2 savaitės. 

Mokinių pasiekimai laikant įskaitą vertinami 10 balų sistemoje. Patenkinami įvertinimai 4-

10 balų. Neišlaikiusiems įskaitos mokiniams sudaromos sąlygos vieną kartą įskaitą 

perlaikyti. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įvertinimas, prie 

kurio pažymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis) (užsienio kalbų kursai 

žymimi raidėmis A2, B1, B2) , įrašomas stulpelyje prie pusmečio ar metinių pažymių. 

Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą (užsienio kalbos žemesnio 

lygio kursą) ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso (užsienio kalbos aukštesnio lygio kurso) 

įvertinimas, laikyti įskaitos nereikia. 

114. Pagal vidurinio ugdymo programą siekiant diferencijuoti ugdymą 

sudaromos laikinosios grupės: 

114.1. mokytis to paties dalyko programos kurso iš panašių mokymosi 

pasiekimų mokinių; 

114.2. iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyką (kai programos 

nediferencijuojamos kursais), pasirenkamąjį dalyką arba modulį; 

114.3. mokiniams, pasirinkusiems tą patį dalyko kursą. 

115. Gimnazijos tarybos sprendimu, laikinosios  grupės  dydis  Ig-IIg 

gimnazijos klasėse – 5 mokiniai. 

116. Nesant galimybių sudaryti laikinosios grupės, mokiniai mokosi 

savarankiškai pagal Savarankiško mokymosi tvarką. Į mokinio savarankiško mokymosi 

krūvį įskaitomas dalyko kursui skirtas pamokų skaičius. 

 
VIDURINIO UGDYMO SRIČIŲ DALYKŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 
117. Dorinis ugdymas: 

117.1. mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką. Siekiant užtikrinti 

dalyko mokymosi programos tęstinumą ir nuoseklumą, etiką ar tikybą mokinys renkasi 

dvejiems mokslo metams. 

118. Lietuvių kalba ir literatūra: 

118.1. mokykla siūlo lietuvių kalbos ir literatūros programą papildančius 

pasirenkamuosius dalyko modulius -  Kūrybinis rašymas ir Probleminiai lietuvių k. rašybos 

ir skyrybos aspektai,  pasirenkamąjį dalyką – Visuotinė literatūra. 

119. Užsienio kalbos: 

119.1. mokiniams rekomenduojama rinktis tuos užsienio kalbų mokymosi 

kursus, kurie atitinka jų užsienio kalbų pasiekimus. Mokinių užsienio kalbų pasiekimai 

nustatomi 10 klasėje naudojantis centralizuotai parengtais lygio nustatymo testais. 

119.2. nustačius, kad mokinio pasiekimai (nepriklausomai nuo to, ar mokinys 

pagal pagrindinio ugdymo programą mokėsi tos kalbos kaip pirmosios arba antrosios 

užsienio kalbos) yra: 

119.2.1. B1  lygio,  pagal  vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B2 lygio 

kursą; 
119.2.2. A2 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B1 lygio 

kursą; 

119.2.3. A1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis A2 lygio 

kursą; 

119.3. užsienio kalbų ugdymas organizuojamas dvejose grupėse. Vienoje 

grupėje mokosi mokiniai, kurie siekia B2 lygio, kitoje – A2 ir B1 lygio. 

119.4. anglų kalbos dalyko B2 kurso programos papildymui mokiniams siūloma 
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rinktis modulių programas: Kūrybinis rašymas, Kalbėjimo įgūdžių ugdymas. Mokiniai iš 

mokykloje siūlomų modulių gali rinktis daugiau negu vieną modulio programą. 

Pasirenkamieji moduliai sudaro galimybes diferencijuoti ugdymo turinį atsižvelgus į 

mokinių poreikius ir padeda atskleisti mokytojų kūrybinį potencialą. 

120. Socialiniai mokslai: 
120.1. iš pasirenkamųjų dalykų mokinys gali rinktis: Ekonomiką ir verslumą, 

Filosofijos pagrindus. 

121. Menai: 

121.1. mokiniui siūloma pasirinkti  vieną iš meninio ugdymo programų: dailės, 

teatro, muzikos, šokio. 

122. Technologijos: 

122.1. mokinys gali rinktis vieną iš technologijų programos krypčių: statybos ir 

medžio apdirbimo bei taikomojo meno, amatų ir dizaino; 

122.2. mokinys turi galimybę rinktis braižybą. 

123. Kūno kultūra: 

123.1. mokinys renkasi bendrąją kūno kultūrą arba iš mokyklos siūlomų sporto 

šakų pageidaujamą sportą šaką: krepšinį, tinklinį, atletinę gimnastiką, stalo tenisą; 

123.2. kūno kultūros pasiekimai yra vertinami pažymiais;  

123.3. vidurinio ugdymo programoje kūno kultūros mokymas 

neintensyvinamas; 

123.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja 

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

rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

123.5. mokinių, kurie lanko parengiamąją medicininę fizinio pajėgumo grupę 

ir dėl ligos pobūdžio negalintiems atlikti įprastų užduočių, mokytojas taiko alternatyvias 

atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinio fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas; 

123.6. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis 

ir pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir 

neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą; 

123.7. mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl 

sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą 

bibliotekoje, konsultacijas).  

124. Informacinės technologijos: 
124.1. jei mokinys, pasirinkęs išplėstinį kursą, 9-10 klasėse nesimokė 

pasirinkto modulio (išskyrus Duomenų bazių kūrimo ir valdymo modulį), jam sudaromos 

sąlygos papildomai mokytis išlyginamojo modulio temų. Išlyginamųjų modulių programos 

atitinka Informacinių technologijų Pagrindinio ugdymo bendrosios programos 

Programavimo pradmenų, Kompiuterinės leidybos pradmenų arba Tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulių programas. 

125. Matematika: 

125.1. mokinys gali rinktis matematikos modulius – Lygčių ir funkcijų praktinis 

pritaikymas, Uždavinių sprendimo praktikumas, Pasirengimas VBE.  

126. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per 

savaitę ir per dvejus metus (grupine mokymosi forma kasdieniu  mokymo proceso 

organizavimo būdu): 
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Dalykų sritys, dalykai Bendrasis kursas/ kalbos 

mokėjimo lygis 
Išplėstinis kursas/ kalbos 

mokėjimo lygis 
savaitinių 

pamokų sk. 
programos 

apimtis 

valandomis 

savaitinių 

pamokų sk. 
programos 

apimtis 

valandomis 
Dorinis ugdymas:     
Tikyba 2 69 – – 
Etika 2 69 – – 
Kalbos:     
Lietuvių kalba ir literatūra 8 276 10 345 
Užsienio kalba (anglų) 6 207 6 207 
Užsienio kalba (rusų) 6 207 6 207 
Istorija 4 138 6 207 
Geografija 4 138 6 207 
Matematika 6 207 9 316 
Informacinės technologijos 2 69 4 138 
Biologija 4 138 6 207 
Fizika 4 138 7 241 
Chemija 4 138 6 207 
Menai 4 138 6 207 
Technologijos 4 138 6 207 
Bendroji kūno kultūra 4 138 8 276 
Pasirinkta sporto šaka 4 138 – – 

 

 127. Bendrajam ar išplėstiniam dalyko kursui skirtų pamokų suma per savaitę 

dvejiems mokslo metams mokiniams, pradėjusiems mokytis pagal vidurinio ugdymo 

programą 2014-2015 mokslo metais: 

 
 

Dalykai 
Privalomas 

bendrojo 

lavinimo 

branduolys 

(bendrasis 

kursas) 

Mokinio galimi individualaus ugdymo 

plano dalykai ir jiems skiriamos 

pamokos per savaitę per dvejus metus 

bendrasis kursas/ 

kalbos mokėjimo 

lygis 

išplėstinis kursas/ 

kalbos mokėjimo 

lygis 
Dorinis ugdymas: 2*   
Tikyba  2  
Etika  2  
Kalbos:    
Lietuvių kalba ir literatūra 8  10 
Užsienio kalba (anglų) 6 6 6 

Užsienio kalba (rusų)  6 6 

Socialinis ugdymas: 4*   

Istorija  4 6 

Geografija  4 6 

Matematika 6 6 9 

Informacinės technologijos  2 4 

Gamtamokslinis ugdymas: 4*   

Biologija  4 6 

Fizika  4 7 

Chemija  4 6 

Menai, technologijos 4*   

Menai:    

Dailė  4 6 

Šokis  4 6 

Technologijos:    
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Statyba ir medžio apdirbimas  4 6 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas  4 6 

Kūno kultūra: 4*   

Bendroji kūno kultūra  4 6 

Pasirinkta sporto šaka:    

Tinklinis  4  

Atletinė gimnastika  4  

Stalo tenisas  4  

Žmogaus sauga  0,5**  

Pasirenkamieji dalykai:    

Ekonomika ir verslumas 2   

Braižyba 2   

Filosofijos pagrindai 2   

Psichologija 2   

Dalykų moduliai:    

Lietuvių kalba 4   

Matematika 3   

Anglų kalba 2   

Projektinė veikla/Brandos darbas    
Mokinio pasirinktas mokymo turinys  Iki 26 Iki 26 
Minimalus  mokinio  privalomų  pamokų 
skaičius per savaitę 

28 pamokos per savaitę 

Neformalusis švietimas 6 valandos (3 – IIIg  kl. ir 3 – IVg  kl.) per savaitę 
Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 24 valandos per savaitę dvejiems metams 

 
          * renkasi mokinys ; **integruojama į klasės auklėtojo veiklą. 

 
 

128.   Klasėms skiriamų pamokų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo 

programai įgyvendinti. 
 
 

 
Dalykai 

Klasei skiriamų pamokų skaičius per 

savaitę vidurinio ugdymo programai 

įgyvendinti 

2014 -2015 m. m. 

(IIIg klasė) 
2014-2015 m. m. 

(IVg  klasė) 
Dorinis ugdymas:   
Etika 1 1 
Tikyba   
Kalbos:   
Lietuvių kalba ir literatūra          5  9 (5A+4B) 
Užsienio kalba (anglų) 6 6 
Užsienio kalba (rusų) - Sav. m. 
Socialinis ugdymas:   
Istorija 3 3 
Geografija 3 3 

Matematika 7 (4A+3B) 8 (5A+3B) 
Informacinės technologijos 2 4 
Gamtamokslinis ugdymas:   
Biologija 3 3 
Fizika Sav. m. 4 
Chemija Sav. m. 3 

 

Menai:   
Dailė          1+1*          1+1*  

1+1* Šokis   
Technologijos:   
Statyba ir medžio apdirbimas       Sav. m. 
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Taikomasis menas, amatai ir dizainas   

Kūno kultūra:   
Bendroji kūno kultūra 2 2 
Tinklinis                      2*        

2* Atletinė gimnastika            2*           

Stalo tenisas Integr. į nef. Integr.į nef. 

Pasirenkamieji dalykai:   
Ekonomika ir verslumas           1 1 
Braižyba 2  
Psichologija   

Filosofijos pagrindai  1 

Dalykų moduliai:   
Lietuvių k. Kūrybinis rašymas 1  

Lietuvių k. Probleminiai lietuvių k. rašybos ir skyrybos aspektai 
 
assaspektai 

1  

Matematika. Lygčių ir funkcijų praktinis pritaikymas   1  

Matematika. Uždavinių sprendimo praktikumas    1  

Matematika. Pasirengimas VBE  1 

Anglų kalba. Kūrybinis rašymas 1  
Anglų kalba. Kalbėjimo įgūdžių ugdymas  1 

Neformalusis švietimas 3 3 
Iš viso valandų: 44        54 

          *pamoka  integruojama į neformalųjį ugdymą 

                      

XVIII.  MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 

(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

      BENDROSIOS NUOSTATOS 

129. Gimnazija mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą 

organizuoja, vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795, ir atsižvelgia į: 

129.1. pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, atsirandančias dėl 

įgimtų ar įgytų sutrikimų arba (ir) nepalankių aplinkos veiksnių; 

129.2. ugdymosi sunkumų pobūdį ir jų trukmę; 
129.3. mokymosi formą (ugdosi mokykloje integruotai ar namuose); 

129.4. ugdymo programą; 

129.5. turimas mokymo lėšas; 

129.6. mokymosi(-si) aplinką. 

130. Bendrojo ugdymo dalykų programas mokiniui, turinčiam specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, bei 

specialiojo pedagogo  rekomendacijas. Taip pat mokytoją gali konsultuoti Joniškio rajono 

pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai. 

131. Gimnazija sudarydama klasių Ugdymo plano lenteles vadovavosi 

Bendruosiuose ugdymo planuose pradinio, pagrindinio ugdymo dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi. 

132. Gimnazija per mokslo metus mokyklos Vaiko gerovės komisijai ar 

Pedagoginei psichologinei tarnybai įvertinus ir rekomendavus, gali skirti valandas (pamokas) 

individualiai pagalbai. 

133. Gimnazija išlaiko mokiniui Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytą 

minimalų pamokų skaičių pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti. 
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134. Gimnazija gali keisti pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

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

specialistų, Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas. 

  135. Vaiko  gerovės  komisijai  rekomendavus,  specialiųjų  poreikių 

mokiniams,  atsižvelgiant  į mokinio sveikatos sutrikimus, pamokų trukmė yra trumpinama 5 
minutėmis, o šis laikas skiriamas mokinių veiklai keisti, pertraukoms organizuoti. 

  136. Vaiko gerovės komisijos ar Pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu, 

tėvų pritarimu, mokinys,   turintis vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių: 

136.1. dėl klausos sutrikimo, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir 

kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo sutrikimų, intelekto (taip pat nepatikslintą intelekto 

sutrikimą), judesio ir padėties sutrikimų, kochlearinių implantų, dėl bendrųjų mokymosi 

sutrikimų, taip pat turintis mokymosi sunkumų dėl nepalankios aplinkos, gali vėliau pradėti 

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

mokytis antrosios užsienio kalbos:  

136.1. 1. 2 gimnazinės  klasės du mokiniai bei 8 klasės viena mokinė, turintys 

vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, atleisti nuo antrosios užsienio k. (rusų k.) 

mokymosi, vieną pamoką skiriant specialiesiems, antrą pamoką -  logopediniams 

užsiėmimams. Mokiniams parengti individualūs ugdymo planai; 

136.2. turintis klausos sutrikimų (išskyrus nežymų), gali nesimokyti muzikos; 

136.3. judesio ir padėties sutrikimų turintis mokinys gali nesimokyti 

technologijų; 

137. Integruotai besimokantiems mokiniams visi ugdymo plano keitimai, susiję 

su atleidimu nuo dalykų mokymosi, įforminami direktoriaus įsakymu. 

 

 

XIX. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS 

IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 
 138. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal specialiųjų poreikių 

mokiniui pritaikytą bendrąją programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal 

Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Ugdymo plano dalies 

„Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas“ nuostatomis. 

139. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo dalykų pritaikytą programą, 

mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje 

numatytus pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus 

pritaikomas mokinio pasiekimų vertinimas ir pa(si)tikrinimų būdai, kaip jie derės su 

bendrosiose programose numatytais pasiekimų lygiais 
140. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą arba Socialinių įgūdžių ugdymo programą, mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, 

periodiškumo) ir įforminimo susitariama mokykloje. Susitarimai priimami, atsižvelgus į 

mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, planuojamą 

pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo būdus renkasi gimnazija 

(vertinimo įrašais, „įskaityta“, „neįskaityta“, aprašais, pažymiais ir kt.). 
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XX. SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS 

TEIKIMAS 

 
 

141. Specialiąją pedagoginę pagalbą gimnazija organizuoja ir teikia švietimo 

ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

142. Mokykloje specialiąją pedagoginę pagalbą teikia specialusis pedagogas. 

 
 

XXI. NEFORMALIOJO  ŠVIETIMO VALANDŲ PASKIRSTYMAS  
 

 
 

Eil.nr. Būrelio vadovo vardas, 
pavardė 

Būrelio pavadinimas Val. sk. 

I–IV KLASIŲ KONCENTRAS 
1. A. Petkauskas Jaunučių šokių grupė 2 
2. L. Šliaupienė Sporto būrelis 1 
3. R. Mockūnaitė Dramos būrelis 1 
4. A. Keturakienė Jaunieji informatikai 1 
5. R. Eidukienė Jaunių vokalinis ansamblis 1 
6. R. Eidukienė Folklorinis būrelis 1 
7. S. Bilius Futbolo būrelis 1 

                                     Iš viso  1-4 –ų klasių koncentre: 8 
V–VIII KLASIŲ KONCENTRAS 

8. R. Uždavinys Sportinė žvejyba 1 
9. A. Keturakienė Etninės kultūros paveldas 1 
10. R. Eidukienė Folkloro ansamblis 1 
11. S. Bilius Futbolo būrelis 1 
12. A. Lapienė Dramos studija 1 
13. K. Jačunskienė Siuvimo būrelis „Stebuklinga adata“ 1 
14. A. Petkauskas Merginų šokių grupė 1 
15. S. Bilius Golfo būrelis 1 
16. R. Sruogius Senieji amatai 1 
17. S. Bilius Kvadrato būrelis 1 

Iš viso 5-8 –ų klasių 
koncentre 

10                
10 Ig-IIg KLASIŲ KONCENTRAS 

18. R. Uždavinys Sportinė žvejyba 1 
19. B. Petkauskas Merginų šokių grupė 1 
20. E. Burbienė Turizmo būrelis 1 
21. R. Eidukienė Vokalinis ansamblis 1 
22. A. Lapienė Dramos studija 1 
23. R. Eidukienė Dainos klubas 1 
24. R. Sruogius Senieji amatai 1 
25. R. Eidukienė Choras 1 

Iš viso Ig-IIg klasių 
koncentre 

8 
IIIg-VIg KLASIŲ KONCENTRAS 

26. R. Uždavinys 
 

Tinklinis (sporto šaka) 
 

2 
 27. 

 
R. Kralikauskienė 
 

Dailinė raiška 
 

2 
 28. S. Bilius Atletinė gimnastika 2 

Iš viso IIIg-IVg klasių 
koncentre: 

6 
Iš viso  : 32 

 Nepanaudota neformalių valandų 
 

0 
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XXII. DALIJIMAS Į GRUPES 

 
Per dorinio ugdymo pamokas: 

 

 
 

Per technologijų pamokas: 

 

Mišri grupė I Mišri grupė II 

Klasės Val. sk. Mok. sk. Klasės Val. sk. Mok. sk. 

5 2 10 5 2 11 

6 2 14 6 2 13 

7 2 11 7 2 10 

8a 2 11 8a 2 6 

8b 1 7 8b 1 7 

Konstrukcinės medžiagos Mityba 

Klasės Val. sk. Mok. sk. Klasės Val. sk. Mok. sk. 

Ig 1,5 11 Ig 1,5 14 

IIg A 1 7 IIg A 1 8 

IIg B 1 5 IIg B 1 8 

 

Per rusų kalbos (2-oji kalba) pamokas: 
I grupė II grupė 

Klasės Val. sk. Mok. sk. Klasės Val. sk. Mok. sk. 

6 3 15 6 3 12 

7 2 11 7 2 10 

Ig 2 11 Ig 2 14 

Tikyba Etika 

Klasės Val. sk. Mok. sk. Klasės Val. sk. Mok. sk. 

1 1 10 1 1 7 

2 1 11 2 1 14 

3 1 9 3 1 9 

4 1 15 4 1 10 

5 1 7 5 1 14 

 

6 1 7 6 1 20 

7 1 8 7 1 13 

8a 1 

 

2 8a 1 

 

15 

8b 5 8b 9 

Ig 1 12 Ig 1 13 

IIg A 1 

 

11 IIg A 1 

 

4 

IIg B 4 IIg B 9 

IIIg - - IIIg 1 14 

IVg - - IVg 1 27 



27 

 

 

Per anglų kalbos (1-oji kalba) pamokas: 

 
I grupė II grupė 

Klasės Val. sk. Mok. sk. Klasės Val. sk. Mok. sk. 

5 3 10 5 3 11 

6 3 15 6 3 12 

7 3 9 8 3 12 

Ig 3 15 Ig 3 10 

IIIg 3 8 IIIg 3 6 

IVg 3 9 IVg 3 18 

 

Per informacinių technologijų pamokas: 
I grupė II grupė 

Klasės Val. sk. Mok. sk. Klasės Val. sk. Mok. sk. 

5 1 11 5 1 10 

6 1 14 6 1 13 

7 0,5 10 7 0,5 11 

8a 0,5 8 8a 0,5 9 

Ig 1 15 Ig 1 10 

IIg A 1 7 IIg A 1 8 

IIg B 1 6 IIg B 1 7 

IVg 2 10 IVg 2 5 
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1 priedas 

 

Kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė, 

vertybinių nuostatų ugdymo veikla  

2014-2015 m.m. 

Gimnazijos formuojamo ugdymo turinio dalį sudaro vykdoma kultūrinė, 

meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė, vertybinių nuostatų 

ugdymo veikla (toliau – pažintinė ir kultūrinė veikla). Ši veikla vyksta vietoje pamokų, 

mokiniams yra privaloma. Per mokslo metus jai skiriama nuo 30 iki 60 pamokų (valandų): 

1-4 kl. – 39/45 valandos; 

5-8 kl. – 40/46 valandos; 

Ig –IIIg  kl. – 42/48 valandos; 

                    IVg  kl. -  30/36 valandos. 

 

Pažintinės ir kultūrinės veiklos planas: 
 

Renginys Klasė Valandų 

skaičius 

Mėnuo/diena 

Mokslo ir žinių diena 1-8, Ig-IVg 4 Rugsėjo 1 d. 

Rudens krosas 3-6 2 Spalio 1 d. 

Mokytojų diena 1-8, Ig-IVg 2 Spalio 3 d.  

Aplinkos švarinimo rudeninė talka 1-8, Ig-IVg 5 Spalio mėn. 

Kalėdinis karnavalas 1-8, Ig-IVg 6 Gruodžio 19 d. 

Aplinkos švarinimo pavasarinė talka 1-8, Ig-IVg 5 Balandžio mėn. 

Gimnazijos gimtadienio šventė 1-8, Ig-IVg 2  Balandžio 30 d.  

Mamyčių šventė 1-4 5 Gegužės mėn. 

Šokių fiesta „Šokantys žmogeliukai“ 1-8, Ig-IVg 2 Gegužės mėn. 

Paskutinio skambučio šventė 1-8, Ig-IIg 2 Gegužės 28 d. 

IIIg-IVg 6 Gegužės 28 d. 

Sporto diena 5-8, Ig-IIIg 6 Birželio mėn. 

Mažasis paskutinis skambutis Ig-IIg 4 Birželio 5 d.  

Edukacinės išvykos  1-8, Ig-IVg 6-12 Pasirinktu laiku 
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2 priedas 

Sveikatos ugdymas 

 

Sveikatos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Sveikatos bendrąja 

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

rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1280 (Žin., 2012, Nr. 105-5347) kai kurias temas 

integruojant į klasės valandėles, gamtos ir žmogaus, biologijos, technologijų, kūno 

kultūros pamokas ir kt.  

 

Klasė Val. sk. 

 

Dalykas Tema 

1 1 Kūno 

kultūra 

Asmens higiena. 

1 Matematika Svečiuose pas dantukų fėją. 

1 Lietuvių 

kalba 

Daržovės, vaisiai – vitaminų šaltinis.   

2  Pasaulio 

pažinimas 

Gyvybiškai svarbūs poreikiai 

 Matematika Kiek vandens reikėtų išgerti kasdien? 

 Kūno 

kultūra 

Rytinės mankštos svarba. 

3 2 Pasaulio 

pažinimas 

Mano kūnui būtina judėti. Tinkama 

laikysena. 

1 Pasaulio 

pažinimas 

Nesirkime. 

1 Pasaulio 

pažinimas 

Švara ir tvarka – ligų priešai. 

1 Pasaulio 

pažinimas 

Pirmoji pagalba, kai bėda nedidelė. 

1 Lietuvių 

kalba 

Kuo gintis nuo kosulio? 

4 1 Pasaulio 

pažinimas 

Sveikos gyvensenos samprata. 

1 Etika 

 

Siekiu užsibrėžto tikslo. 

Psichikos sveikata (savivertė, emocijos, 

jausmai, protas ir pozityvus mąstymas). 

1 Pasaulio 

pažinimas 

 

Kaip išspręsti konfliktą? 

Socialinė sveikata (soc. sąmoningumas, 

bendradarbiavimas, rizikingo elgesio 

prevencija).  

5 1 Gamta ir 

žmogus. 

Sveika mityba. Sveikų maisto 

produktų ir gaminių pagal jų 

naudingumą savo sveikatai 

rinkimasis. 
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1 Anglų k. Pakalbėkim apie dietas. 

1 Istorija Sveikatos apsauga. Mediko, 

vaistininko profesijos. 

1 Lietuvių k. „Raudonoji knyga“, draustiniai, žolės 

deginimo žala. (Žalingų veiksnių 

poveikis sveikatai) 

6 1 Gamta ir 

žmogus. 

Organizmų prisitaikymas prie 

gyvenamosios aplinkos. Priemonės, 

padedančios apsisaugoti nuo žalingo 

aplinkos poveikio. 

 

1 Etika  Šeima ir jos savitumas. Diskusija: 

kuo ypatinga mano šeima. 

1 Anglų k. Koks maistas yra sveikas? 

 

1 Istorija Europiečių būstai. (Švara, sveikata). 

1 Rusų kalba ,,Моё любимое время года”. 

(Veikla ir poilsis). 

1 Rusų kalba ,,Мой питомец“. (Asmens ir 

aplinkos švara). 

1 Lietuvių k. S. Nėris „Eglė žalčių karalienė“. 

(Stresas, negatyvūs ir pozityvūs 

išgyvenimai) 

7 1 Biologija. Žalingų įpročių ir triukšmo poveikis 

žmogaus sveikatai. Priežastys galinčios 

paskatinti rūkyti, gerti, vartoti narkotikus, 

imtis smurtinio problemų sprendimo būdų. 

 

1 Geografija Pasaulio gyventojų įvairovė (skirtingi 

pasaulio gyventojų sveikatingumo 

įpročiai). 

1 Geografija Problemų sūkurys Afrikoje, 

Nigerijoje (siaučiančios ligos AIDS, 

ŽIV, jų prevencija, skurdo priežastys 

ir pasekmės). 

1 Rusų kalba ,,Спорт и мы“. (Fizinė sveikata. 

Fizinis aktyvumas). 

1 Rusų kalba ,,Что мы едим“. (Sveika mityba). 

8 1 Biologija Žmonių populiacija. Priežastys galinčios 

paskatinti rūkyti, gerti, vartoti narkotikus, 
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imtis smurtinio problemų sprendimo būdų. 

 

2 Etika  Pagarba šeimai: 

Bendravimas šeimoje. Mišri šeima. 

Aptaria šeimos, kaip genetinio 

junginio, ypatumus. Nagrinėja įvairių 

kraštų šeimos modelius. 

1 Istorija Viduramžių ūkis ir prievolės 

(higienos svarba sveikatai). 

1 Istorija Kultūros naujovės po kryžiaus žygių 

– higienos įgūdžių formavimas. 

1 Geografija Islamo šalių gyventojai ( musulmonų 

gyvenimo būdas: nevartoja alkoholio, 

pasninkauja ir kt.) 

I g 1 Anglų k. Kodėl britai nesveikai maitinasi? 

1 Geografija Gyvensenos ypatumai pasaulyje 

(įvairių pasaulio regionų skirtumai: 

mityba, higiena, sveikatos priežiūra). 

1 Rusų kalba ,,О здоровом образе жизни“. 

(Sveika mityba. Veikla ir poilsis). 

II g 1 Biologija. Organizmų reakcija į aplinką. Būdai 

aplinkos švarai ir tvarkai palaikyti. 

2 Etika  Lytiškumo stereotipai. 

Aptardami filmą, analizuoja su lytiškumu 

susijusius stereotipus. 

 

1 Geografija Branduolinė energetika (branduolinės 

energetikos keliami pavojai: 

radiacija, apsigimimai, ligos). 

1 Geografija Pasaulio gyventojų mityba (skirtingi 

mitybos įpročiai įvairiuose pasaulio 

regionuose). 

1 Lietuvių k. J. Skablauskaitė „Liūnsargių 

moteris“. (Asmens ir aplinkos švara) 

III g 1 Biologija. Mityba ir sveikata. Sveikų maisto 

produktų ir gaminių pagal jų 

naudingumą savo sveikatai 

rinkimasis. 

1 Etika Seksualumo istorija. 

 Diskusija: seksualumo išraiška 
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skirtingais laikotarpiais. 

1 Anglų k. Viršsvorio problemos JAV. 

1 Geografija Didieji geografiniai atradimai 

 (kelionių metu tykantys pavojai: 

ligos, badas). 

IV g 1 Lietuvių k. A. Škėma „Balta drobulė“. 

(Sveikatos, kaip vertybės, 

pripažinimas) 

1 Etika Šeimos etika. Diskusija: Vedybos ar 

kohabitacija. 

2 Etika Tėvai ir vaikai. Skirtingų epochų 

mąstytojų pažiūros į šeimos instituciją.  

Šeimos santykių deformacijos. Socialiniai 

vaidmenys šeimoje. Diskusija: 

atsakomybė už savo šeimą. 

1 Geografija Pasaulio ir etninės religijos, jų 

paplitimas (religijų teigiamos 

sveikatingumo ideologijos). 

1 Geografija Afrika ir jos regionai (Afrikoje 

siaučiančios ligos, virusai, skurdo 

priežastys ir pasekmės). 
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3 priedas  

Ugdymas karjerai 

 

Gimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio 

orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. 

liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284), ir įgyvendina 

švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą Ugdymo karjerai bendrąją programą, kai kurias 

temas integruojant į klasės valandėles, biologijos, technologijų, kūno kultūros pamokas 

ir kt.: 

 

Klasė Val. sk. 

 

Dalykas Tema 

1 1 Matematika Parduotuvėje. 

1 Pasaulio 

pažinimas 

Kuo būsiu užaugęs? 

1 Etika Profesijos. 

2  Pasaulio 

pažinimas 

Svečiuose pas ūkininką. 

 Pasaulio 

pažinimas 

Būsiu verslininkas? 

 Lietuvių 

kalba 

Knygos autorius, dailininkas. 

3 2 Pasaulio 

pažinimas 

Kas rūpinasi gyventojų gerove ? Mūsų 

miesto savivalda. 

1 Pasaulio 

pažinimas 

Gaisrininkai visada pasirengę! 

1 Pasaulio 

pažinimas 

Policija – pagalbininkė ir draugė. 

1 Pasaulio 

pažinimas 

Darbas: kodėl dirbame? 

4 1 Pasaulio 

pažinimas  

Aptarti, kodėl žmonės dirba, vartoti 

karjeros sąvoką. 

1 Lietuvių kalba Papasakoti apie artimiausią savo aplinką: 

šeimą, gimines, artimuosius, 

bendruomenę. 

1 Etika Aptarti, kaip gyvenime priimami 

sprendimai. 

5 1 Gamta ir 

žmogus 

Rega. Okulistas nagrinėja akių ligas. 

1 Etika Norai ir galimybės. Piešiame 

pasirinktos profesijos atstovą. 

1 Istorija Seniausieji Lietuvos gyventojų 

verslai. 

1 Istorija Prakaitu aplaistyta žemė (amatininko, 

ūkininko profesijos). 

1 Lietuvių k. V. Sarojanas „Kepalas“. (Kepėjo 
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profesija) 

6 1 Gamta ir 

žmogus. 

Medžiagų kitimai. Chemikas nagrinėja 

medžiagas ir jų kitimus. 

 

1 Istorija Baudžiauninkų ir miestiečių darbai 

(ūkininkas, amatininkas). 

1 Istorija Pramonės perversmas (inžinieriaus 

profesija). 

1 Geografija Geografija-naujas mokomasis dalykas 

(geografo specialybė ir jo veikla). 

1 Geografija Kaip valdoma Lietuvos valstybė? 

(Prezidento, ministro pirmininko, 

seimo pirmininko pareigybės). 

1 Geografija Orai šiandien, rytoj, poryt 

(meteorologo, sinoptiko specialybės). 

1 Geografija Kuo verčiasi žmonės (įvairios 

profesijos skirtinguose regionuose). 

1 Rusų kalba ,,Наши увлечения“. (Planuoti savo 

mokymąsi ir laisvalaikį, siejant jį su 

asmenine ateities vizija). 

1 Lietuvių k. Antikos mitai. „Dedalas ir Ikaras“. 

(Pokalbis apie tai, kaip svarbu turėti 

gyvenimo tikslą) 

7 1 Biologija. Genai ir paveldimumas. Genetikas 

nagrinėja paveldimumo ir kintamumo 

ypatumus. 

1 Anglų k. Kas nori būti fermeriu? 

 

1 Istorija Šumerų civilizacija ir verslai 

(žemdirbiai, gyvulių augintojai). 

1 Istorija Graikijos amatininkai. Keramika ir 

architektūra. 

1 Istorija Graikų menas. Teatras. Aktorystė, 

skulptorystė. 

2 Geografija Geografinių atradimų raida 

(kartografo, jūrininko, mokslininko 

profesijos). 

1 Geografija Skaitmeniniai žemėlapiai (kartografo, 

IT specialisto profesijos). 

1 Geografija Miesto ir kaimo gyventojai (mieste ir 

kaime vyraujančios profesijos). 

1 Rusų kalba ,,Школьная жизнь“. (Planuoti savo 

mokymąsi ir laisvalaikį, siejant jį su 
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asmenine ateities vizija). 

8 1 Biologija. Kas yra ekosistema? Ekologas domisi 

gyvų organizmų ryšiais su negyva 

aplinka. 

1 Anglų k. Kuo įdomi gido profesija? 

 

1 Istorija Viduramžių ūkis. Amatai, 

ūkininkavimas. 

1 Istorija Viduramžių architektūra (inžinieriaus, 

statybininko, dizainerio profesijos). 

1 Geografija Ekonomikos šuolis rytų ir PER 

Azijoje (tarptautinių bendrovių 

veikla: aukštųjų technologijų, 

inžinierių profesijos). 

1 Geografija Žemės ūkis Pietų Europoje (specifinė 

ūkininko profesija). 

I g 1 Anglų k. Darbo interviu. Prašymas dėl darbo 

1 Istorija ATR kultūra XVIII a. (architektai, 

statybininkai, dailininkai). 

1 Istorija Pramonės perversmas XIX a. 

1 Geografija Žymiausi LT geografai ir keliautojai 

(mokslininkas, tyrinėtojas, 

keliautojas). 

1 Geografija Lietuvos gyventojų migracija 

(profesijos, kurių imasi imigrantai). 

1 Rusų kalba ,, Наши интересы и увлечения“. 

(Planuoti savo mokymąsi ir 

laisvalaikį, siejant jį su asmenine 

ateities vizija). 

II g 1 Biologija. Genetikos pagrindai. Genetikas nagrinėja 

paveldimumo ir kintamumo ypatumus. 

 

2 Etika  Savojo pašaukimo ieškojimas: Galimybės 

ir norai. Savęs įprasminimas profesinėje 

veikloje. 

Aiškinasi, kokiose mokymosi 

institucijose galima įsigyti norimą 

profesiją. 

1 Istorija NATO organizacijos (kariškio 

profesija). 

1 Istorija Mokslo pokyčiai. Techninės 

specialybės (inžinieriai, tyrėjai-

eksperimentatoriai). 

1 Istorija Kultūros laimėjimai Lietuvoje 
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tarpukariu (architektai, mokytojai, 

meno žmonės). 

1 Geografija Pramoninė gamyba. LT pramonės 

pokyčiai ( pramonės vystymuisi 

reikalingos profesijos) 

1 Geografija Žemės ūkį lemiantys veiksniai 

(ūkininko profesija). 

1 Geografija Paslaugų reikšmė ir įvairovė 

(paslaugų sektoriuje vyraujančios 

profesijos: pardavėjo, mokytojo, 

policininko). 

1 Lietuvių k. Autobiografija. CV. (Gyvenimo 

aprašymo rengimo procesas, siejant šį 

dokumentą su karjeros tikslais) 

III g 1 Biologija. Gyvūnų  audiniai. Audinių palyginimas. 

Anatomas domisi audinių, organų sandara. 

1 Etika  Profesinė etika. 

Diskusija: Profesijos pasirinkimas – 

pašaukimas ar pragmatizmas? 

1 Istorija Kultūros laimėjimai Lietuvoje XVIII 

a. (architektai, mokytojai, meno 

žmonės). 

1 Geografija Žemės paviršių keičiantys vidiniai 

procesai (seismologo, vulkanologo, 

šachtininko profesijos). 

1 Geografija Orai ir klimatas ( meteorologo, 

sinoptiko profesijos). 

1 Geografija Geografijos mokslas, jo svarba (gal 

tai mano ateities profesija?) 

IV g 1 Anglų k. Kalbame apie būsimas profesijas 

1 Istorija Tarptautinės organizacijos NATO, ES 

(kariškiai, vertėjai). 

1 Geografija Politinė geografija ir geopolitikos 

samprata (geopolitiko, diplomato 

profesijos). 

1 Geografija Pasaulio ūkis, jo struktūra ir sudėtis 

(pasaulio ūkiui priskiriamos 

profesijos). 

1 Geografija Ūkio šakos (pasaulio ūkiui 

priskiriamos profesijos). 

1 Geografija Energetika (naftininko, elektros 

skirstytojo profesijos). 

1 Geografija Bioprodukcinis ūkis (ūkininko 

profesijos specifika). 

1 Geografija Paslaugos (paslaugų sektoriuje 
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vyraujančios profesijos: gydytojas, 

gaisrininkas ir kt.) 

1 Geografija LT ūkis ir jo plėtra (ūkyje dirbančių 

žmonių darbo specifika). 

1 Lietuvių k. V. Mykolaitis-Putinas „Altorių 

šešėly“. (Pokalbis apie kunigo 

profesiją) 
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4 priedas 

Etninės kultūros ugdymas 

 

Etninės kultūros ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas 

vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 

V-651 (Žin., 2012, Nr. 46-2252) bei  Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąja 

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

balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 (Žin., 2012, Nr. 46-2252), kai kurias temas 

integruojant į klasės valandėles, biologijos, technologijų, kūno kultūros pamokas ir kt.: 

 

Klasė Val. sk. 

 

Dalykas Tema 

1 1  Lietuvių kalba Kalėdų papročiai ir tradicijos. 

1 Pasaulio 

pažinimas 

Žiema, žiema bėk iš kiemo. 

1 Dailė ir 

darbeliai 

Velykinio simbolio (margučio) 

spalvinimas. 

2  Pasaulio 

pažinimas 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 

 Pasaulio 

pažinimas 

Prosenelių palikimas. 

 Muzika Piemenėlių dainos. 

3 1 Dailė ir 

technologijos 

Lietuvių liaudies architektūra. Įvairių formų 

dekoravimas. Tautodailės žirgeliai. 

1 Dailė ir 

technologijos 

Lietuvių liaudies architektūra. Baldų 

puošyba. 

1 Dailė ir 

technologijos 

Audimas lietuvių liaudies mene. 

1 Dailė ir 

technologijos 

Karpinių menas lietuvių liaudies mene. 

1 Dailė ir 

technologijos 

Gėlių dekoravimo įvairovė tautodailėje. 

1 Dailė ir 

technologijos 

Tautiniai drabužiai. 

1 Muzika Lietuvių liaudies šokiai. 

4 

 

1 Muzika  Kalendorinės šventės, dainos, rateliai, 

papročiai. (Ciklas „Kaip dainuodavo mūsų 

senoliai“) 

1 Lietuvių kalba Mitai, sakmės, smulkioji tautosaka. 

 

1 Dailė ir 

technologijos 

Ornamentai, tautinis kostiumas, namų 

etnografinė puošyba. 

5 1 Gamta ir 

žmogus. 

Kodėl reikia valgyti. Tema - Lietuvos 

kulinarinis paveldas ir mitybos papročiai 

įtaka mitybai.  

 

1 Anglų k. Ar lietuviai turėtų švęsti Helovyną ir 
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apie kitas lietuvių šventes. 

1 Istorija Amatų gamybos raida (amatininkai, 

tautodailininkai). 

1 Lietuvių k. Pasakos kūrimas. (Tautosaka 

kalbėjimo ugdymui) 

6 1 Etika Lietuviškos šventės. Pasakojame 

močiučių pasakas. 

1 Anglų k. Lyginame lietuviškų švenčių tradicijas 

su kitų šalių, 

1 Istorija Išliekamosios tradicijos ir šventės. 

1 Geografija Lietuvos etnografinės sritys 

(etnografinių regionų bruožai, 

simbolika, tautiniai drabužiai, tarmės). 

1 Rusų kalba ,,Моя семья“. ( Šeima, giminė ir 

tradicijos). 

1 Lietuvių k. Sakmės kūrimas. (Tautosaka 

kalbėjimo ugdymui) 

7 1 Biologija. Maisto medžiagos reikalingos 

organizmams. Tema - Lietuvos 

kulinarinis paveldas ir mitybos 

papročiai įtaka mitybai. 

1 Istorija Senųjų Lietuvos gyventojų tikėjimas ir 

menas. 

1 Rusų kalba ,,Мы из разных стран“. 

(Susipažinimas su kitų tautų papročiais 

ir tradicijomis). 

8 1 Anglų k. Lyginame lietuviškas tradicijas su kitų šalių 

 

1 Istorija Religija Lietuvoje XIII a, - pagoniško 

tikėjimo simboliai mene. 

1 Geografija Baltijos šalys (Baltijos šalių regionai, 

tradicijos, simbolika). 

Ig 1 Etika Vienišumo ir netekties klausimas. 

Aptaria lietuvių tradicijoje buvusį senų 

žmonių įprotį rengtis mirčiai. 

1 Istorija Kultūra ir menas Lietuvoje XIX-XX a. 

per. Tautodailė, tradicijų išlaikymas. 

1 Geografija Lietuvos teritorija ir gyventojai 

praeityje (Lietuvos sienų kaita ir šaliai 

priklausiusios įvairios tautos, jų indėlis 

į LT istoriją). 
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1 Rusų kalba ,,Идеальные каникулы, сувениры 

разных стран“. (Susipažinimas su kitų 

tautų papročiais ir tradicijomis). 

II g 1 Biologija. Mityba.Tema - Lietuvos kulinarinis 

paveldas ir mitybos papročiai įtaka mitybai.  

 

1 Etika Atsakomybė už savo tautos vertybes. 

Ruošia lankstinuką apie savo krašto 

papročius 

1 Lietuvių k. Liaudies dainų skirstymas pagal temą, 

paskirtį bei funkcijas. (Tradicinių 

vestuvių papročių nagrinėjimas) 

III g 1 Biologija. Virškinimas. Tema - Lietuvos kulinarinio 

paveldo ir mitybos papročių įtaka 

virškinimo procesui.  

 

IV g 1 Anglų k. Lietuvių kalbos 

vaidmuo daugiakalbyje  pasaulyje. 

 

1 Anglų k. Šventės ir tradicijos Lietuvoje ir 

angliškai kalbančiose šalyse. 

1 Lietuvių k. Justinas Marcinkevičius. „Mažvydas“. 

(Tautos, rašto istorija) 
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5 priedas 

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa 

Įgyvendinant alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programą atitinkamos temos integruojamos į ugdymo turinį (klasių valandėlėse, 

pasaulio pažinimo, gamtos, biologijos, chemijos pamokose, neformalioje veikloje, 

projektuose) jas nurodant teminiuose planuose, programose: 

 

 

 

 

 

Klasė Val. sk. 

 

Dalykas Tema 

1 1 Pasaulio 

pažinimas 

Alkoholio ir tabako žala žmogui. 

1 Matematika Vaistai. 

1 Etika Buitinės cheminės medžiagos. 

2 1 Pasaulio 

pažinimas 

Taisyklės ir įstatymai. 

1 Pasaulio 

pažinimas 

Kaip prižiūrėti savo kūną norint būti 

sveikam. 

1 Pasaulio 

pažinimas 

Kaip elgtis su nepažįstamu žmogumi. 

3 1 Pasaulio 

pažinimas 

Tai ne vaikams. 

4 1 Etika Rizikinga elgsena. Mano gyvenimo būdas.  

1 Lietuvių kalba Šeima. Aš ir mano artimiausia aplinka.  

5 1 Gamta ir 

žmogus. 

Sveikatai žalingos medžiagos. 

Tabako,  alkoholio, kitų psichiką 

veikiančių medžiagų poveikis 

sveikatai. 

1 Etika Pasitikėjimas ir atvirumas. Diskusija: 

kodėl reikia mokėti pasakyti - ne 

1 Istorija Sveikatos apsauga. Sveikas gyvenimo 

būdas. 

1 Lietuvių k. R. Gosini „Aš rūkau“. (Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų keliama grėsmė asmens, 

šeimos, visuomenės sveikatai ir 

gerovei) 

6 1 Gamta ir 

žmogus. 

Medžiagų įvairovė. Tabako,  

alkoholio, kitų psichiką veikiančių 

medžiagų poveikis sveikatai. 

1 Istorija Europiečių mityba. Alkoholio 

neigiamas poveikis organizmui ir 
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gyvenimo būdui. 

1 Geografija Kuo verčiasi žmonės? (aptars, kas 

nutinka žmogui, kai jis netenka 

darbo). 

 Lietuvių k. Diskusija apie vertybes. (Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų keliama grėsmė asmens, 

šeimos, visuomenės sveikatai ir 

gerovei) 

7 1 Biologija. Medžiagos, kurias šalina žmogaus 

organizmas. Tabako,  alkoholio, kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

poveikis sveikatai. 

1 Etika Sveika gyvensena: žalingi įpročiai 

Diskutuoja, kodėl būtina praktikuoti 

sveiką gyvenseną, numato žalingų 

įpročių padarinius 

1 Geografija Australija – imigrantų šalis. 

Diskutuoja apie tenykščių gyvenimo 

būdą, kurį lėmė šalies įkūrimo 

istorija. 

8 1 Istorija Didieji geografiniai atradimai. 

Kokainas ir jo poveikis. 

1 Geografija Kaliningrado sritis ( nelegali veikla, 

vyraujanti tarp Kaliningrado srities ir 

Lietuvos). 

I g 1 Geografija Religijų geografija. Lygina skirtingų 

religijų bruožus, įvardija religijas, 

kurios draudžia vartoti alkoholį, 

kuriose būtina laikytis kitokių 

taisyklių. 

1 Geografija Gyvensenos skirtumai pasaulyje 

(regionų gyvensenos skirtumai). 

1 Geografija Tautybių ir religijų įvairovė 

Lietuvoje. Kitataučių gyvenimo 

būdas (pvz. čigonai platinantys 

narkotikus). Galima prevencija. 

1 Lietuvių k. Antikos dievai. (Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių medžiagų 

keliama grėsmė asmens, šeimos, 

visuomenės sveikatai ir gerovei) 

II g 1 Biologija. Šalinimas. Tabako,  alkoholio, kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

poveikis sveikatai. 
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1 Etika Žalingi įpročiai. 

Analizuodami žiniasklaidoje 

pateikiamus duomenis apie žmonių, 

priklausančių nuo alkoholio amžių, 

siekia suprasti priežastis. 

Priklausomybių gydymo centrai. 

III g 1 Biologija. Medžiagų pernaša žmogaus 

organizme. Alkoholio poveikis širdies 

atliekamam darbui. 

1 Etika Socialinės problemos. 

Ruošia prezentaciją apie socialines 

problemas. 

IV g 1 Lietuvių k. J. Kunčinas „Tūla“. (Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų keliama grėsmė asmens, 

šeimos, visuomenės sveikatai ir 

gerovei) 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


