
PROJEKTAS 

 

PATVIRTINTA 

Progimnazijos direktoriaus  

2016 m. rugpjūčio  d. 

įsakymu Nr.  

 

ŠIAULIŲ GEGUŢIŲ PROGIMNAZIJOS  

2016–2017 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Šiaulių Geguţių progimnazijos ugdymo planas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymais patvirtintais dokumentais: 2015 m. geguţės 6 d. Nr. V-459 

„2016-2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu―, 2015 m. geguţės 

6 d. Nr. V-457 ,,2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais―; 2015 m. birţelio 16 d. Nr. V-614 ,,Dėl 2015-2016 ir 2016-2017 

mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo― 

pakeitimais; 2015 m. birţelio 17 d. Nr. V-634 ,,Dėl 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pradinio 

ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo― pakeitimais. 

2. Progimnazijos ugdymo planas parengtas 2016-2017 mokslo metams. Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti parengtas vienas bendras planas, plane nekeistas 

privalomų skirti mokomųjų dalykų sąrašas, savaitinis klasei skirtų pamokų skaičius, uţtikrintas 

minimalus dalykų programoms skirtų pamokų skaičius.  

3. Progimnazijos ugdymo planą rengė progimnazijos direktoriaus 2016 m. balandţio 18 d. 

įsakymu Nr. V-39 patvirtinta Ugdymo plano rengimo darbo grupė, atsiţvelgdama į 2016-2018 m. 

progimnazijos veiklos strateginį planą, 2016 metų veiklos planą, 2015-2016 m. m. mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, mokinių pasirinkimus, mokyklos galimybes, 

vadovaudamasi Progimnazijos tarybos, Metodinės tarybos ir Mokytojų tarybos sprendimais ir 

susitarimais. Progimnazijos tarybos 2016 m. birţelio 15 d. posėdyje (protokolas Nr. MT-4) susitarta 

dėl progimnazijos ugdymo plano turinio, struktūros ir formos.  

4. Sudarydama ir įgyvendindama ugdymo planą, mokomųjų dalykų planų, neformaliojo 

švietimo, dalykų modulių, kryptingo meninio (dailės) ugdymo bei pritaikytų, individualizuotų 

programų rengimui, progimnazija vadovaujasi šiais dokumentais: 

4.1. „Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu―, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. XI-1281; 

4.2. Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrąsiomis programomis―, patvirtintomis Lietuvos 

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

4.3.  ,,Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu―, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodţio 21 d. įsakymu Nr. V-1309; 

4.4. „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu―, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandţio 5 d. įsakymu (2012 m. 

geguţės 8 d. Nr.V-766 nauja redakcija) Nr. ISAK-556; 

4.5.  „Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašu―, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birţelio 28 

d. įsakymu Nr. ISAK-1049; 

4.6. Lietuvių kalbos pradinio ugdymo ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo 

programomis, patvirtintomis LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46. 

4.7.  „Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje ir namuose 

organizavimo tvarkos aprašu―, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 

m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405; 

4.8. „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu―, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 
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įsakymu Nr. V- 1795. ,,Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu―, patvirtintu 

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

4.9.  ,,Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu―, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. Nr. V -1393; 

4.10.  Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai―, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773;  

4.11.  „Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija―, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. gruodţio 30 d. įsakymu (2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-554 nauja 

redakcija) Nr. ISAK-2695; 

4.12.  „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu―, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 

V-1090/A1-314; bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai 

modeliu, ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72; 

4.13. ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos 

programa―, patvirtinta Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. ISAK-494; 

4.14.  „Ţmogaus saugos bendrąja programa―, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

4.15.  „Priešgaisrinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms―, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 06 d. įsakymu Nr. V-

1192/1V-594; 

4.16.  „Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa―, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandţio 12 d. įsakymu Nr. V-651; 

4.17. „Sveikatos ugdymo bendrąja programa―, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V- 1290; 

4.18. „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo 

aprašu―, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodţio 19 d. 

įsakymu Nr. V-1254 (2015 m. gruodţio 23 d. įsakymo Nr. V-1334 nauja redakcija);  

4.19. „Mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo tvarkos aprašu―, patvirtintu Šiaulių Geguţių 

progimnazijos direktoriaus 2016 m. birţelio 15 d. įsakymu Nr. V-65; 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2016-2017 M.M. 

 

5. Ugdymo procesas pradedamas 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai: 

 

 

 

 

 

 

6. 1-8 klasių mokiniai visus mokslo metus mokosi 5 dienas per savaitę. 

7. Ugdymo(si) procesas 1-8 klasėse skirstomas pusmečiais:  

7.1. pirmasis pusmetis: 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. sausio 20 d. 

7.2. antrasis pusmetis:  

7.2.1.  1-5 klasių mokiniams: 2017 m. sausio 23 d. – 2017 m. geguţės 30 d. 

7.2.2.  6-8 klasių mokiniams: 2017 m. sausio 23 d. – 2017 m. birţelio 02 d. 

8. Pamokos visiems 1-8 klasių mokiniams prasideda 8.00 val., trečiadieniais nuo 8.00 val. 

mokiniams vyksta klasės auklėtojo valandėlė, pamokos prasideda 8.55 val. 

9. Pamokų trukmė: 1 klasei - 35 min., 2-8 klasei – 45 min. 

Klasės 
2016–2017 mokslo metai 

pabaiga trukmė savaitėmis 

1-5 05-30 32 

6-8 06-02 34 
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10. Mokiniams skiriamos atostogos: 

Atostogos prasideda baigiasi į mokyklą 

Rudens atostogos:     

1-8 kl. 2016-10-31 2016-11-04 2016-11-07 

Šv. Kalėdų atostogos:    

1-8 kl. 2016-12-27 2017-01-06 2017-01-09 

Papildomos (žiemos) 

atostogos: 
   

1-5 kl. 
2016-12-20 

2017-02-17 

2016-12-23 

2017-02-24 

2017-01-09 

2017-02-27 

Ţiemos atostogos:    

6-8 kl. 2017-02-17 2017-02-17 2017-02-20 

Šv. Velykų atostogos:     

1-8 kl. 2017-04-10 2017-04-14 2017-04-18 

Vasaros atostogos:    

1-5 kl. 2017-05-31 2017-08-31 2017-09-01 

6-8 kl. 2017-06-05 2017-08-31 2017-09-01 

11. Kultūrinei, meninei, paţintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir 

kitai ugdomajai veiklai, įvairiems projektams vykdyti 1-8 klasių mokiniams skiriama 10 mokslo 

metų mokymo(si) dienų. 

11.1. 1-4 klasėse:  

11.2. 5 klasėse: 

Veikla Data Atsakinga metodinė grupė 

1. Mokslo ir ţinių diena 2016-09-01 
Menų, pradinių klasių 

metodinės grupės 

2. Paţink savo miestą  

(Šiauliams 780) 
2016-09-09 

Socialinių mokslų metodinė 

grupė 

3. Ugdymo karjerai diena ,,Diena 

kitaip― 
2016-10-05 

Tiksliųjų ir gamtos mokslų 

metodinė grupė 

4. Sveikos gyvensenos diena 2016-2017 m.m. pasirinktinai 
Klasių auklėtojų metodinė 

grupė 

5. Atvirų durų diena tėvų 

darbovietėse 
2016-2017 m.m. pasirinktinai 

Klasių auklėtojų metodinė 

grupė 

Veikla Data 

1. Mokslo ir ţinių diena 2016-09-01 

2. Paţink savo miestą (Šiauliams 780) 2016-09-09 

3. Ugdymo karjerai diena ,,Diena kitaip― 2016-10-05 

4. Adventiniai vakarai 2016 m. gruodţio mėn. 

5. Atvirų durų diena tėvų darbovietėse 2016-2017 m.m. pasirinktinai 

6. Kaziuko mugė 2017-03-03 

7. Teatro diena 2016- 2017 m.m. pasirinktinai 

8. Mokyklos vardadienis 2017-05-12 

9. Sporto ir sveikos gyvensenos diena 2017-05 

10. Mokslo metų baigimo šventė 2017-05-30 
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6. Kalėdinė šventė 2016-12-19 
Klasių auklėtojų metodinė 

grupė 

7. Teatro diena 2016-2017 m.m. pasirinktinai Lietuvių k. metodinė grupė 

8. Mokyklos vardadienis 2017-05-12 
Dailės ir technologijų, menų 

metodinės grupės 

9. Sporto diena 2016-2017 m.m. pasirinktinai Kūno kultūros metodinė grupė 

10. Mokslo metų baigimo šventė 2017-05-30 Menų metodinė grupė 

11.3. 6-7 klasėse: 

Veikla Data Atsakinga metodinė grupė 

1. Mokslo ir ţinių diena 2016-09-01 
Menų, pradinių klasių 

metodinės grupės 

2.  Paţink savo miestą (Šiauliams 

780) 
2016-09-09 

Socialinių mokslų metodinė 

grupė 

3. Ugdymo karjerai diena ,,Diena 

kitaip― 
2016-10-05 

Tiksliųjų ir gamtos mokslų 

metodinė grupė 

4. Sveikos gyvensenos diena 2016-2017 m.m. pasirinktinai Kūno kultūros metodinė grupė 

5. Atvirų durų diena tėvų 

darbovietėse 
2016-2017 m.m. pasirinktinai 

Klasių auklėtojų metodinė 

grupė 

6. Kalėdinė šventė 2016-12-22 
Klasių auklėtojų metodinė 

grupė 

7. Teatro diena 2016-2017 m.m. pasirinktinai Lietuvių k. metodinė grupė 

8. Mokyklos vardadienis 2017-05-12 
Dailės ir technologijų, menų 

metodinės grupės 

9. Vaikų gynimo diena 2017-06-01 
Klasių auklėtojų metodinė 

grupė 

10. Mokslo metų baigimo šventė 2017-06-02 Menų metodinė grupė 

11.4. 8 klasėse: 

Veikla Data Atsakinga metodinė grupė 

1. Mokslo ir ţinių diena 2016-09-01 
Menų, pradinių klasių 

metodinės grupės 

2. Paţink savo miestą (Šiauliams 

780) 
2016-09-09 

Socialinių mokslų metodinė 

grupė 

3. Ugdymo karjerai diena ,,Diena 

kitaip― 
2016-10-05  

Tiksliųjų ir gamtos mokslų 

metodinė grupė 

4. Gimnazisto diena 2015-12-06 
Klasių auklėtojų metodinė 

grupė 

5. Kalėdinė šventė 2016-12-22 
Klasių auklėtojų metodinė 

grupė 

6. Teatro diena 2016-2017 m.m. pasirinktinai Lietuvių k. metodinė grupė 

7. Mokyklos vardadienis 2017-05-12 
Dailės ir technologijų, menų 

metodinės grupės 

8. Baigiamųjų kūrybinių darbų 

gynimo diena 
2017-05-23 

Dailės ir technologijų metodinė 

grupė 

9. Atvirų durų diena tėvų 

darbovietėse 
2016-2017 m.m. pasirinktinai 

Klasių auklėtojų metodinė 

grupė 
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10. Mokslo metų baigimo šventė 2017-06-02 Menų metodinė grupė 

12. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar ţemesnei, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar ţemesnei temperatūrai – 6–8 klasių mokiniai. Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

13. Atsiradus „Bendruosiuose ugdymo planuose― nenumatytiems atvejams, iškilus situacijai, 

keliančiai pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, arba paskelbus ekstremalią situaciją, mokyklos 

direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS  

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS 

 

14. 2016-2017 mokslo metų mokyklos ugdymo plano tikslas – teikti kokybišką bendrąjį 

pradinį ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies išsilavinimą ir vykdyti mokinių 

poreikius atitinkančią neformaliojo švietimo veiklą, kuriant modernią, saugią, demokratiškais 

principais grindţiamą ugdymo(si) aplinką. 

15. 2016-2017 mokslo metų mokyklos ugdymo plano uţdaviniai: 

15.1. tobulinti ugdymo proceso organizavimą aukštesnių mąstymo gebėjimų ir problemų 

sprendimo reikalaujančia tiriamąja ir kūrybine veikla, personalizuotai vadovauti mokinio 

mokymuisi, tikslingai taikyti ugdymo būdus ir metodus, IKT priemones;  

15.2. siekti savivaldţio mokymosi, aukštesnių ugdymo(si) rezultatų, mokinių asmeninių, 

humanistinėmis vertybėmis grindţiamų tikslų, įgyvendinimo; 

15.3. stebėti ir analizuoti mokinių ugdymos(si) pasiekimus, individualią (ţinių ir vertybinių 

nuostatų) paţangą, laiku teikti įvairiapusę pagalbą mokiniui, jį mokantiems mokytojams ir tėvams 

(globėjams, rūpintojams);  

15.4. laikytis vieningų mokomųjų dalykų mokinių ugdymo(si) pasiekimų ir paţangos 

vertinimo kriterijų, uţtikrinti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą; 

15.5. uţtikrinti sistemingą ir vienodos apimties, neviršijančios bendrosiose ugdymo 

programose nustatytus reikalavimus, namų darbų skyrimą, ne daugiau kaip 1 kontrolinio darbo per 

dieną rašymą, mokymo(si) krūvio reguliavimą; 

15.6. planingai vykdyti tarpdalykinę, prevencinių ir kitų programų integraciją 

15.7. vykdyti mokinių poreikius ir polinkius, mokyklos tradicijas atitinkančias neformaliojo 

švietimo programas; 

15.8. tęsti formalųjį švietimą papildančio Dailės ugdymo skyriaus „Pradinio dailės ugdymo 

programos― vykdymą pirmose – ketvirtose klasėse; 

15.9. tęsti kryptingo meninio (dailės) ugdymo programos ir neformaliojo vaikų švietimo 

programos „Meno sodas― vykdymą; 

15.10. vykdyti įvairiapusį mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės auklėtojų, mokytojų, 

socialinių partnerių bendradarbiavimą, socialinių kompetencijų ugdymo modelio kūrimą; 

15.11. formuoti naujas saugias ir motyvuojančias veiklą, mokinių gebėjimus atitinkančias 

edukacines erdves, tobulinti esamą aplinką; 

15.12. vykdyti ugdymo veiklos kontrolę, atlikti ugdymo turinio veiksmingumo nustatymo 

tyrimą, analizuoti rezultatus, dalintis patirtimi; 

15.13. garsinti mokyklos vardą, pristatyti vykdytos sklaidos rezultatus. 

16. Ugdymo turinio formavimo principai, planavimo laikotarpiai: 

16.1. Ugdymo turinys pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies 

įgyvendinimui planuojamas vieneriems mokslo metams. 

16.2. Rengiant mokyklos ugdymo planą, remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų 

ir paţangos vertinimo ugdymo procese informacija, standartizuotų testų, pasiekimų tyrimų, tėvų 

prašymais, 2 mokslo metų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimų duomenimis (2014-2015 m.m. – 

teminis įsivertinimas „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys―; 2015-2016 m.m. – 2.1.3. Orientavimasis į 

mokinių poreikius; 4.2.1. Veikimas kartu).  
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17. Remiantis 2015 lapkričio-gruodţio mėnesiais vykdytos 5-8 kl. mokinių ir 1-8 kl. mokinių 

tėvų apklausos „SOLIDARUMAS― (santykiai, savivoka, tapatybė, jausena, atjauta, susitarimai, 

bendri sprendimai) bei 2016 m. kovo mėn. vykdyto mokyklos veiklos kokybės probleminio tyrimo 

(2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius; 4.2.1. Veikimas kartu) rezultatais, siekiant uţtikrinti 

mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos teikimą 2016-2017 m.m. numatoma:   

17.1. suteikti pagalbą  tiems mokiniams, kurių pasiekimai ţemi arba aukščiausi, ilgesnį laiką 

nelankiusiems mokykloms, mokymosi sunkumų, elgesio sutrikimų  turintiems mokiniams;  

17.2. stiprinti mokinių motyvaciją kryptingai veikti, siekti savivaldţio mokymosi; 

17.3. vykdyti namų darbų skyrimo ir kontrolinių darbų rašymo stebėseną, rezultatų aptarimą; 

17.4. vykdyti ugdymo procese įgyvendinamo personalizavimo, individualizavimo ir 

diferencijavimo, individualios mokinio paţangos stebėseną, rezultatų aptarimą, sprendimų 

priėmimą.   

17.5. įtraukti progimnazijos bendruomenę, socialinius partnerius į mokinių socialinių 

kompetencijų ugdymo sistemos kūrimą; 

17.6. įsitraukti į prevencinių, socialinių įgūdţių programų vykdymą; 

17.7. įsivertinti progimnazijos ugdymo(si) kokybę; 

17.8. telkti mokytojus kolegialumo stiprinimui. 

18. Ugdymo turinys formuojamas taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo gebėjimus ir 

poreikius pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų, siektų savivaldţio mokymosi ir įgytų mokymuisi 

visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų (komunikavimas gimtąja kalba, uţsienio 

kalba, matematinis raštingumas ir pagrindinės gamtos mokslų ir technologijų kompetencijos, IKT 

gebėjimai, mokėjimas mokytis, tarpasmeniniai ir pilietiniai gebėjimai, verslumas, kultūrinė 

kompetencija). 

 

TREČIASIS SKIRSNIS  

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO(SI) PLANO SUDARYMAS 

 

19. Mokinio individualus ugdymo(si) planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo gebėjimams 

ir mokymosi poreikiams pritaikytas mokymo(si) planas, padedantis mokiniui pagal galias siekti 

savivaldţio mokymosi, aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, išsikeltų tikslų įgyvendinimo. 

20. Individualus ugdymo(si) planas sudaromas: 

20.1. mokiniui, kuris mokomas namie; 

20.2. Vaiko gerovės komisijos siūlymu mokiniui, kurio specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

negali tenkinti bendrasis mokyklos ugdymo planas; 

20.3. Pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu mokiniui, kuriam tam tikru laikotarpiu 

reikia intensyvios pedagoginės ir švietimo pagalbos; 

21. Mokinio individualus ugdymo(si) planas sudaromas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams), mokyklos administracijai, švietimo 

pagalbos specialistams; 

22. Individualaus ugdymo(si) plano formą siūlo mokykla, turinį lemia numatomi artimiausi ir 

tolesni mokinio ugdymo(si) tikslai ir būdai jiems pasiekti; 

23. Mokinio individualaus ugdymo(si) plano įgyvendinimo kontrolę vykdo direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui; iškilus neaiškumams dėl individualaus ugdymo(si) plano įgyvendinimo, 

situaciją aiškinasi Vaikos gerovės komisija. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SVEIKATA IR GEROVĖ MOKYKLOJE 

 

24. Mokykloje sudaromos sąlygos mokiniui mokytis pagarba vienas kitam tarp mokinių, 

mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai 

sveikoje ir saugioje mokymosi aplinkoje. Tinkama mokymosi aplinka mokinius nuteikia aktyviai ir 

motyvuotai mokytis, leidţia įgyvendinti mokymosi tikslus, padeda ugdyti bendrąsias 
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kompetencijas, bendrauti ir bendradarbiauti, laiku pastebėti ir sustabdyti patyčių ir smurto 

apraiškas, uţtikrinti higienos reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį. 

25. Mokyklos aplinką kuria visa mokyklos bendruomenė (mokiniai – mokytojai – tėvai – 

administracija), kuriamos mokyklos tradicijos, renginiai, šventės, bendra veikla. 

26. Mokykloje sukurta kabinetinė mokomųjų dalykų sistema, kuri tenkina mokinių poreikius, 

sudaro sąlygas ir galimybes dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas ir 

mokymo bei mokymosi priemones. 

27. Dalis formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklų numatoma organizuoti ne tik mokomojo 

dalyko kabinete, bet ir kitose miesto bei mokyklos erdvėse: alėjose („Sveikuolių―, „Meno sodas―, 

„Šviesos―, „M.K.Čiurlionio―, „Kūrybos―, „Vydūno―), informaciniame centre, skaitykloje, istorijos 

centre, ugdymo karjerai centre, dailės galerijoje „Erdvė―, maţojoje dailės galerijoje, mokyklos 

kieme, sporto aikštynuose, aktų salėje, miesto bibliotekose, „Aušros― muziejuose ir jo filialuose, 

studijose,  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo baţnyčioje, moksleivių namų vaikų klube 

„Kibirkštis―. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS  

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

28. Ugdymo diferencijavimas – tai ugdymo tikslų, uţdavinių, mokymo ir mokymosi turinio, 

metodų, mokymo(si) priemonių, tempo, mokymo(si) aplinkos, skiriamo laiko, vertinimo 

pritaikymas skirtingus mokymosi poreikius turintiems mokiniams. Jo tikslas – sudaryti sąlygas 

kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis. Diferencijavimas taikomas: 

28.1. mokiniui individualiai; 

28.2. mokinių grupei: 

28.2.1. trumpo laikotarpio mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei – tam tikros uţduoties 

atlikimui ar pamokai; 

28.2.2. grupavimas neturi daryti ţalos mokinio savivertei, tolesnio mokymosi galimybėms, 

mokinių santykiams klasėje ir mokykloje. 

29. Ugdymo turinys orientuojamas taip, kad mokinys, baigdamas pradinio ugdymo programą, 

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

programos  pirmąją dalį, būtų įgijęs bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų pagrindus. 

30. Mokslo metų pusmečių pabaigoje Mokytojų tarybos ir Vaiko gerovės komisijų 

posėdţiuose analizuojama, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kokį poveikį jis 

daro pasiekimams ir paţangai, aptariama daroma individuali mokinio paţanga, taikomi 

diferencijavimo būdai, priimami sprendimai dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo.  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS  

MOKYMO(SI) PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMO(SI) PAGALBOS TEIKIMAS 

 

31. Mokykloje sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir 

pasiekti kuo aukštesnių pasiekimų, mokymosi pagalba teikiama laiku, daţnumas ir intensyvumas 

priklauso nuo jos poreikio mokiniui, atsiţvelgiant į mokančio mokytojo ar švietimo pagalbos 

specialisto, gydytojo rekomendacijas ir atitinka mokymosi galias. 

32. 1-8 klasių mokiniams mokymosi pagalba suteikiama, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar 

kelių dalykų) ţemesnis, nei numatyta ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro 

paţangos; kai kontrolinis darbas įvertinimas nepatenkinamai; kai mokinys dėl ligos ar kitų 

prieţasčių praleido dalį pamokų, kai mokinys turi mokymosi sunkumų ar elgesio sutrikimų  ir pan. 

33. Pamokos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, mokymo(si) pagalbai teikti,  

panaudotos skirtingų gebėjimų turinčių mokinių ugdymui, siekiant pagerinti jų pasiekimus ir 

paţangą, iš gretimų klasių sudarant laikinąsias grupes (Priedas Nr. 2). 

34. 1-4 ir 5-8 klasėse uţ mokymosi pasiekimų gerinimą, individualios mokinio pasiekimų ir 

paţangos bei mokiniui kylančių mokymosi sunkumų, mokinių poreikių, tėvų lūkesčių stebėseną ir 

pagalbos organizavimą atsakingi direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 
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35. Individualūs mokinio pasiekimų ir paţangos rezultatai nuolat stebimi dalykų mokytojų bei 

klasės auklėtojų, jie informuoja atsakingus direktoriaus pavaduotojus ugdymui. Dėl teikiamos 

pagalbos mokiniams, kurių pasiekimai ypač ţemi arba aukščiausi, kartu tariamasi, kaip veiksmingai 

organizuoti mokymosi pagalbą Vaiko gerovės komisijoje, informuojami mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai); 

36. Iš gretimų 6-7 klasių mokinių, atsiţvelgiant į mokinių interesus, dalyko gebėjimus ir 

progimnazijos galimybes, sudaromos atskiros lietuvių (gimtosios) kalbos ir matematikos motyvuotų 

mokinių grupės; 

37. 1-8 klasių gabių, motyvuotų mokinių ugdymui(si) sudaromos sąlygos rinktis dailės, 

lietuvių k., anglų k., matematikos, ekonomikos, integruotus informacinių technologijų ir 

matematikos, informacinių  technologijų ir antrosios uţsienio k. modulius (ţr. Priedas Nr. 2). 

38. 5-8 kl. mokymo(si) sunkumų turintiems mokiniams sudaromos atskiros laikinosios grupės 

lietuvių kalbos, matematikos, uţsienio kalbos (anglų) mokymo(si) pagalbai teikti, gebėjimams 

ugdyti; 

39. 5-8 kl. mokiniams skiriamos lietuvių kalbos, matematikos, uţsienio kalbos (anglų) 

konsultacijos, skirtos mokymo(si) pagalbai teikti; 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

40. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimui, atsiţvelgiant į 

mokinių skaičių klasėje, jų poreikius, turimas mokinio krepšelio lėšas, klasės dalijamos į grupes 

arba iš gretimų klasių sudaromos laikinosios grupės: 

40.1. dorinio ugdymo, jei mokoma etikos ir tikybos (esant maţesnei kaip 12 mokinių grupei 

klasėje, jungiami gretimų klasių mokiniai); 

40.2. po 2 laikinąsias grupes lietuvių k. ir matematikos pamokose (iš viso 4 grupės) 6-7 

klasėse sudarymui, atsiţvelgiant į mokinių interesus, gebėjimus ir progimnazijos galimybes; 

40.3. uţsienio kalbos (1-oji) 2-8 klasėse, uţsienio kalbos (2-oji) 6-8 klasėse, jei klasėse yra 

ne maţiau kaip 21 mokinys (esant maţesnei kaip 12 uţsienio kalbos mokinių grupei klasėje, 

jungiami gretimų klasių mokiniai, sudaromos laikinosios grupės; prancūzų k. minimalus mokinių 

skaičius grupėje – 5.);  

40.4. informacinių technologijų 5-7 klasėse, jei klasėje yra ne maţiau kaip 21 mokinys; 

40.5. technologijų pamokose 5-8 klasėse, jei klasėje yra ne maţiau kaip 21 mokinys. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS  

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

41. 1-4 klasėse skiriamos dvi, viena po kitos vykstančios, dailės ir technologijų pamokos. 

42. 8 klasėse dailės ir technologijų pamokos organizuojamos sujungiant po dvi iš eilės dailės 

pamokas ir dvi technologijų pamokas kas antrą savaitę. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

43. Progimnazijoje suplanuota tarpdalykinė integracija, prevencinių ir kitų programų į dalyko 

(-ų) ugdymo turinį integracija, atsispindinti dalyko(-ų), klasės auklėtojų, neformaliojo švietimo, 

socialinio pedagogo, logopedo, psichologo, ugdymo karjerai koordinatoriaus ir visuomenės 

sveikatos prieţiūros specialisto ilgalaikiuose planuose  (Priedai Nr. 4-8). 

44. Integruotoje pamokoje siekiama dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų. 

45. Integruotų pamokų apskaitai uţtikrinti (kai pamokoje dirba du mokytojai) integruojamų 

dalykų pamokų turinys dienyne įrašomas abiejų mokytojų dienyne dalykų apskaitai skirtuose 

puslapiuose (Priedas Nr. 2). 
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46. Metodinės grupės, Metodinė taryba analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas 

ugdymo turinio integravimas, analizuoja mokinių pasiekimus ir paţangą, stebi, kaip mokiniams 

sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų, ir priima sprendimus, planuoja 

dėl tolesnio turinio integravimo tikslingumo.  

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ PAŢANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

47. Mokinių paţangos ir pasiekimų ugdymo procese vertinimo uţdaviniai: 

47.1. padėti mokiniui paţinti save, gebėti įsivertinti savo individualią paţangą ir pasiekimus 

(ţinių ir vertybinių nuostatų), skatinant autentišką, patirtinį, savivaldį mokinių mokymąsi, 

atliepiantį mokinių tėvų lūkesčius; 

47.2. padėti mokytojui įvertinti mokinio daromą paţangą, personalizuojant, 

individualizuojant, diferencijuojant, integruojant ugdymosi turinį, taikant mokymosi metodus; 

47.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie mokinio paţangą ir 

pasiekimus. 

48. Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimas grindţiamas mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams) aiškiais, suprantamais kriterijais. Didelis dėmesys skiriamas mokinio mokymosi 

stebėjimui, individualios paţangos fiksavimui, laiku teikiamam grįţtamajam ryšiui ir ugdymo 

pritaikymui, tolesnių mokymosi ţingsnių numatymui, mokymosi pagalbos sunkumams įveikti 

teikimui.  

49. Mokytojai rugsėjo mėnesį, per pirmąją savo dalyko pamoką, mokinius supaţindina su 

dalyko programa, mokinių pasiekimų ir paţangos dalykų vertinimo kriterijais, mokinio 

individualaus ugdymo plano sudarymo galimybėmis. 

50. Mokykloje vykdoma mokinio individualios ţinių paţangos (toliau: IŢP) ir individualios 

vertybių paţangos (toliau: IVP) stebėjimo tvarka: 

50.1. Mokykloje mokinio IŢP vertina klasės auklėtojas, 1-8 klasių mokytojai, įsivertina 

mokinys. IVP vertina klasės auklėtojas, įsivertina mokinys. Mokinių IŢP ir IVP įsivertinimui 

pritaikyti „Dienoraščiai―, „Mokinio knygelės.  

50.2. Pirmojo pusmečio ir mokslo metų pabaigoje teikiamos IŢP ir IVP ataskaitos atsakingam 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui.  

51. Mokslo metų eigoje mokinio individuali paţanga ir pasiekimai ţymima TAMO dienyne, 

aptariama, analizuojama toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų pasitarimuose, kartu su mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais), numatomi būdai mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui, teikiamos 

rekomendacijos. 

52. Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimas 1-4 klasėse: 

52.1. Vertinimo tikslas - padėti mokiniui mokytis, gauti informacijos apie mokinio 

mokymo(si) patirtį, pasiekimus ir paţangą. Vertinama individuali mokinio paţanga ir pasiekimai, 

jie nelyginami su kitų mokinių pasiekimais. Mokiniai mokomi vertinti ir įsivertinti. Pradinių klasių 

mokinių paţanga ir pasiekimai paţymiais nevertinami. Prioritetas teikiamas mokymąsi 

palaikančiam vertinimui.  

52.2. Pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipaţįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo 

parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir individualią paţangą ir uţtikrina ugdymosi 

tęstinumą.  

52.3. Mokiniui, baigiant pradinio ugdymo programą, mokytojas parengia mokinio Pradinio 

ugdymo programos baigimo pasiekimų ir paţangos vertinimo aprašą, kuris padeda uţtikrinti 

kiekvieno mokinio sėkmingą perėjimą prie mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programą.  

52.4. Vertinant mokinių paţangą ir pasiekimus, taikomas formuojamasis, diagnostinis, 

apibendrinamasis vertinimas. Formuojamasis vertinimas (ţodţiu ir raštu) – nuolat pateikiami 

pagyrimai, skatinimai, komentarai sąsiuviniuose, mokinio dienoraščiuose, pratybų sąsiuviniuose; 

diagnostinis – atliekamas baigus temą, skyrių pagal parengtus pa(si)tikrinamuosius darbus. 

52.5. Tėvai (globėjai) dalyvauja pradinio ugdymo programos įgyvendinimo procese, išsako 

lūkesčius dėl savo vaiko ugdymosi proceso, tikslų, rezultatų, saviraiškos galimybių, informuoja 

mokytojus  apie vaikų poreikius.  
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52.6. Mokslo metų eigoje mokinio paţanga ir pasiekimai ţymimi elektroniniame dienyne, 

mokytojas raštu pildo mokinio „Dienoraštį―, tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašo „Dienoraštyje―, 

kad susipaţino su elektroniniame dienyne paskelbtais mokinio mėnesio ugdymo(si) rezultatais. 
52.7. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą  bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 
arba nepadaryta paţanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje įrašant „p.p.― (padarė paţangą) 
arba „n. p― (nepadarė paţangos). 

52.8. Informacija apie mokymo(si) rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų uţduočių atlikimo) 
mokiniams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, 
nenaudojami paţymių pakaitai (raidės, ţenklai, simboliai ir pan.); 

52.9. Dorinio ugdymo pasiekimai vertinami „p.p.― (padarė paţangą) arba „n.p.― (nepadarė 
paţangos). 

52.10. Pusmečio ir mokslo metų pabaigoje atliekamas individualus kiekvieno mokinio 
asmeninės paţangos palyginimas.  

52.11. Vertinimo lentelė: 

Lygiai 
Teisingų atsakymų diagnostinėje 

uţduotyje (teste) apimtis (%) 
Klaidų skaičius diktante 

Aukštesnysis 85-100% 0-1 

Pagrindinis 55-84% 2-4 

Patenkinamas 31-54% 5-8 

Nepatenkinamas iki 30% ir daugiau 
52.12. Tėvai informuojami apie mokinio paţangą bei pasiekimus ne rečiau kaip 2 kartus per 

mėnesį. 
52.13. 1-4 klasių mokiniai kiekvieno mėnesio pabaigoje ţodţiu arba raštu įsivertina savo 

elgesį, vertybines nuostatas, socialinę brandą, pastangas. 
53. Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimas 5-8 klasėse: 

53.1. Remiantis „Bendrosiose programose― pateiktais apibendrintais kokybiniais mokinių 

ţinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo aprašais, numatyti šie pasiekimų vertinimo kriterijai: 

nepatenkinamas lygis, įvertintas paţymiu, atitinka 2-3, patenkinamas - 4-5, pagrindinis – 6-8, 

aukštesnysis – 9-10 balų. 

53.2. Rugsėjo mėnuo skirtas mokinių adaptacijai. Rekomenduojama mokinių pasiekimų 

nepatenkinamais įvertinimais nevertinti. 

53.3. 5 klasių mokiniams skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis (rugsėjo mėn.), kurio 

metu mokinių pasiekimai ir paţanga paţymiais nevertinami.  

53.4. 5 klasių mokiniams rugsėjo mėnesio pabaigoje dalykų mokytojai mokinių pasiekimus ir 

paţangą fiksuoja elektroniniame dienyne TAMO aprašomuoju būdu.  

53.5. Pasibaigus 5 klasės mokinių adaptaciniam laikotarpiui, nuo spalio mėnesio pradţios, 5 

kl. mokinių pasiekimai ir paţanga vertinami 1-10 balais, įskaitomis, atitinkamais įrašais 

(pastabomis), atsiţvelgiant į konkretaus mokomojo dalyko pasiekimų vertinimą. 

53.6. 5-8 klasių mokomųjų dalykų pasiekimai vertinami 1-10 balų paţymiu: 

53.6.1. lietuvių kalba; 

53.6.2. uţsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių); 

53.6.3. istorija; 

53.6.4. geografija; 

53.6.5. matematika; 

53.6.6. informacinės technologijos; 

53.6.7. biologija; 

53.6.8. gamta ir ţmogus;  

53.6.9. fizika; 

53.6.10. chemija; 

53.6.11. technologijos; 

53.6.12. Informacinių technologijų ir antrosios uţsienio kalbos modulis „Bendraukime 

uţsienio kalbomis― (8 kl., antroji uţsienio kalba). Modulis yra uţsienio kalbos programos dalis.  
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53.7. 5-8 klasių mokomųjų dalykų, dalykų modulių pasiekimai vertinami įskaita: 

53.7.1. dorinis ugdymas (etika, tikyba); 

53.7.2. dailė; 

53.7.3. kūno kultūra; 

53.7.4. muzika; 

53.7.5. ţmogaus sauga; 

53.7.6. dalykų moduliai; 

53.7.7. informacinių technologijų ir antrosios uţsienio kalbos modulis „Bendraukime 

uţsienio kalbomis― (8 kl., informacinės technologijos). Modulis yra informacinių technologijų 

programos dalis; 

53.7.8. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo  grupės mokinių kūno kultūros 

pasiekimai. 
 

53.8. Rekomenduojama perrašyti kontrolinį ar savarankišką darbą, jei trečdalis ir daugiau 

klasės mokinių gavo neigiamus įvertinimus. 

53.9. Gruodţio 1 d. ir balandţio 15 d. mokytojai išveda signalinius dalykų pusmečius. 

53.10. Metinis apibendrinamasis sumuojamasis dalykų įvertinimas (paţymys, įskaita, 

atitinkamas įrašas) išvedamas išvedamas iš pirmojo ir antrojo pusmečių visų gautų paţymių 

aritmetinio vidurkio, atsiţvelgiant į mokinio daromą individualią paţangą. 

53.11. Informacinių technologijų ir antrosios uţsienio kalbos modulio „Bendraukime 

uţsienio kalbomis― (8 kl.) antrosios uţsienio kalbos (rusų, vokiečių, prancūzų) pusmečio 1-10 balų 

įvertinimas perkeliamas į atitinkamo dalyko paskutinės pamokos skiltį. Šis paţymys skaičiuojamas 

vedant atitinkamo dalyko pusmečio įvertinimą. 

53.12. Rekomenduojama mokinių rašomuosius darbus vertinti naudojantis šia lentele: 

Teisingų atsakymų diagnostinėje uţduotyje apimtis (procentais) paţymys 

95 – 100 % 10 

85 – 94 % 9 

75 – 84 % 8 

65 – 74 % 7 

55 – 64 % 6 

45 – 54 % 5 

31 – 44 % 4 

21 – 30 % 3 

11 – 20 % 2 

0 – 10 % 1 

53.13. Dalykų mokymosi pasiekimai pusmečių pabaigoje gali būti įvertinami  įrašu „atl―. 

Įrašas ,,atl― (atleistas) naudojamas mokinio, pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus 

įsakymą atleisto nuo kūno kultūros, mokomo namuose ar nesimokančio atitinkamų dalykų pamokų. 

53.14. Įrašas „neat.― (neatestuotas) naudojamas mokiniui, kurio dalyko ţinios per pusmetį 

yra neįvertintos, mokinys be pateisinamos prieţasties praleido daugiau kaip 50 proc. pamokų. Jis 

gali būti neatestuojamas arba jam gali būti skiriama mokomojo dalyko įskaita. Jei mokinys praleido 

pamokas dėl ligos ar kitų svarbių prieţasčių, jis turi likviduoti dalyko įsiskolinimus sutartu su 

mokytoju laiku. 

54. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, vertinimas. 

54.1. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi paţanga ir 

pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis 

bendrųjų ugdymo planų 68-78 punktų nuostatomis. 

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

mokymosi paţanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus 
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pasiekimus. Vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo 

pagalbą teikiančias specialistais kartą per pusmetį mokyklos Vaiko gerovės komisijos (VGK) 

posėdyje. 

54.3. Mokinio, kuris mokosi pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą, mokymo(si) pasiekimai vertinami atsiţvelgiant į jo asmeninę paţangą, nevertinant 

neigiamai. (Ţr. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimas). 

55. Mokinių ugdymo(si) pasiekimų kontrolė. 

55.1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, remdamasis klasės auklėtojų pateiktomis klasės 

mokinių IŢP, signalinių pusmečių (5-8 kl.), pusmečių ir metinių ugdymosi rezultatų ataskaitomis, 

rengia mokyklos mokinių ugdymo(si) ir paţangos rezultatų analizę, kurią pristato Mokytojų 

tarybos, Vaiko gerovės komisijos posėdţiuose, susitikimų su tėvais (globėjais, rūpintojais) metu. 

55.2. Pasibaigus pusmečiui, mokytojai metodinėse grupėse apibendrina informaciją apie 

mokinių, grupės ar klasės pasiekimus bei padarytą paţangą, panaudotų mokymosi pagalbos 

priemonių poveikį, juos analizuoja, tariasi dėl mokymosi pagalbos, konsultacijų mokiniams 

organizavimo. 

55.3. Išvedus mokiniui pirmojo pusmečio 2 ar daugiau nepatenkinamus dalykų įvertinimus 

arba išvedus 2 ar daugiau nepatenkinamus pirmojo ar antrojo signalinių pusmečių dalykų 

įvertinimus, mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos 

posėdţius. 

55.4. Išvedus signalinius pusmečių (5-8 kl.), pusmečių ir metinius įvertinimus 

elektroniniame dienyne klasių auklėtojai pasirašytinai supaţindina „Mokinio knygelėje―, 

„Dienoraštyje― mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) su dalykų įvertinimais, su mokiniui skiriamais 

papildomais darbais, jų atlikimo trukme, atsiskaitymo data, pakartotinio svarstymo dėl kėlimo į 

aukštesnę klasę ar palikimo kartoti ugdymo programą datos. 

55.5. Mokiniui, turinčiam nepatenkinamą dalyko metinį apibendrinamąjį sumuojamąjį 

įvertinimą, skiriami papildomi darbai. Mokytojo skirtas papildomų darbų uţduotis mokinys turi 

savarankiškai atlikti ir atsiskaityti ne vėliau kaip likus dienai iki Mokytojų tarybos posėdţio 

(rugpjūčio mėnesį). Papildomų darbų įvertinimas laikomas nauju metiniu apibendrinamuoju 

sumuojamuoju įvertinimu. 

55.6. Mokiniui, neatlikusiam skirtų papildomų darbų ar iškilus neaiškumui dėl jų atlikimo, 

organizuojama pakartotinė papildomų darbų įvertinimo perţiūra. Pakartotinę papildomų darbų 

įvertinimo perţiūrą atlieka progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. 

55.7. Pasibaigus pirmam pusmečiui, direktoriaus pavaduotojai ugdymui organizuoja: 

55.7.1. 5 klasių dalykų mokytojų, auklėtojų ir buvusių pradinių klasių mokytojų susitikimą 

dėl 5 klasių mokinių adaptacijos aptarimo; 

55.7.2. mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir tęsiančių 

mokymąsi miesto gimnazijose, gimnazijų pateiktų pirmojo pusmečio mokymosi rezultatų aptarimą, 

analizavimą Mokytojų tarybos, metodinių grupių posėdţiuose; 

55.7.3. būsimų 1 ir 5 klasių mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supaţindinimą su ugdymo 

organizavimu, dalykų programomis, mokyklos tradicijomis, klasių auklėtojais. 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO(SI) KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

56. Mokykloje organizuojama ir vykdoma mokinių mokymo(si) krūvių bei skiriamų namų 

darbų stebėsena ir kontrolė, vykdomas mokytojų bendradarbiavimas, sprendţiant mokinių 

mokymo(si) krūvio optimizavimo, sveikatos tausojimo klausimus. 

57. Per dieną mokiniui nėra daugiau kaip 7 pamokų. Mokymosi krūvis sudarytame pamokų 

tvarkaraštyje skirstomas proporcingai. Didesnis uţ minimalų privalomų pamokų skaičius (dėl 

siūlomų dalykų modulių, Dailės skyriaus uţsiėmimų lankymo) mokiniams skiriamas suderinus su 

mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), teikiami sutikimai raštu. 

58. 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami. 3-4 klasių mokiniams skiriami namų 

darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 valandos, 5-6 klasių – 1,5 valandos, 7-8 klasių – 2 
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valandų kasdien. Namų darbų skyrimą atskiros klasės mokiniams joje dirbantys mokytojai ţodţiu 

derina tarpusavyje ir su mokiniais. Atostogų laikotarpiui namų darbai neskiriami. 

59. Mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Kontrolinių 

darbų grafiką mokytojai derina tarpusavyje elektroniniame TAMO dienyne. Vykdoma namų darbų 

skyrimo ir kontrolinių darbų rašymo stebėsena, rezultatų aptarimas. 

60. 5 klasių mokiniai rugsėjo mėnesį nerašo kontrolinių darbų. 

61. Apie kontrolinio darbo rašymą mokytojas privalo mokinius informuoti ne vėliau kaip prieš 

savaitę. 

62. Nerekomenduojama rašyti kontrolinių darbų po ligos, atostogų ar šventinių dienų. 

63. Mokinys, dėl ligos ar kitos pateisinamos prieţasties neatvykęs į kontrolinį ar 

atsiskaitomąjį darbą, privalo mokytojo nustatytu laiku atsiskaityti, bet ne vėliau kaip iki kito 

kontrolinio darbo. 

64. Mokinys, be pateisinamos prieţasties neatvykęs į kontrolinį darbą, rašo jį kitą pamoką be 

papildomo įspėjimo. 

65. Mokytojas informuoja mokinius apie gautus kontrolinių, atsiskaitomųjų darbų įvertinimus 

per 2 savaites. 

66. Rekomenduojama mokytojams dalyko kabinete kaupti mokinio kontrolinius bei kitus 

atsiskaitomuosius darbus raštu ir parodyti juos, aptariant mokinio pasiekimus ir paţangą, mokinio 

tėvams (globėjams, rūpintojams). 

67. Mokiniai, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) yra pateikę mokyklos direktoriui prašymą raštu 

ir paţymą apie menų ar sporto mokyklų lankymą (yra baigę ar mokosi neformaliojo vaikų švietimo 

ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ar kitas neformaliojo vaikų švietimo 

programas), mokyklos direktoriaus įsakymu atleidţiami nuo pirmų ir paskutinių kūno kultūros ir 

menų (dailės, muzikos) pamokų lankymo. 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

KRYPTINGAS MENINIS (DAILĖS) UGDYMAS (KMDU) 

 

68. Kryptingas meninis (dailės) ugdymas 2-8 klasėse organizuojamas lygiais pagal „Kryptingo 

meninio (dailės) ugdymo programą― (toliau: KMDU),  patvirtintą mokyklos direktoriaus 2008 m. 

geguţės 7 d. įsakymu Nr. V-148. 

69. 2-8 kl. KMDU programos įgyvendinimui skiriama po 1 valandą – „Dailės pasaulis―.  

70. 3 klasių mokiniams, besimokantiems pagal KMDU programą, mokslo metų pabaigoje 

(birţelio mėnesį) organizuojama kūrybinio darbo praktika (pleneras mikrorajone), kurios trukmė 2 

valandos (dailės pamokų metu). 

71. Per rudens atostogas gabiems 8-tų klasių mokiniams organizuojama vienos dienos išvyka 

– pleneras. 

72. Mokslo metų pabaigoje mokiniai, baigę KMDU programos I-II (4 kl.) ir III-IV (8 kl.) 

lygius, vertinimo komisijai pristato baigiamuosius (kūrybinius) dailės darbus ir gauna mokyklos 

KMDU programos atitinkamo lygio baigimo paţymėjimą. 

73. KMDU programa įgyvendinama naudojant neformaliojo švietimo valandas ir pamokas, 

skirtas mokinių ugdymo poreikiams tenkinti. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

FORMALŲJĮ UGDYMĄ PAPILDANČIO DAILĖS UGDYMO SKYRIAUS PRADINIO 

DAILĖS UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

74. Formalųjį ugdymą papildančio dailės ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programa 

(toliau: Dailės skyrius) patvirtinta 2013 m. spalio 1 d. direktoriaus įsakymu V-80-1. 

75. Pagal Dailės skyriaus programą 1-4 kl. mokiniai mokomi dailės ir technologijų, plastinės 

raiškos (integruota tapyba, grafika, piešimas, skulptūra). 

76. 2016-2017 m. m. 1-4 klasėse formuojama po 2 grupes (iš viso 8 grupės): 1 kl.  - 32 

mokiniai, 2 kl. - 41 mokinys, 3 kl. – 38 mokiniai, 4 kl. – 29 mokiniai. 
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77. 1-2 kl. skiriama po 2 valandas, 3-4 kl. – po 4 valandas (iš viso 24 valandos). 

78. 1-2 klasių mokiniams, kurie mokosi  pagal Dailės skyriaus programą, mokslo metų 

pabaigoje (geguţės mėn.) organizuojama kūrybinio darbo praktika. Praktikos trukmė: 1-2 klasių 

mokiniams - 2 valandos (pleneras mikrorajone), 3-4 klasių mokiniams – 4 valandos (pleneras 

išvykoje). 

79. Mokslo metų pabaigoje 1-4 klasių mokiniai atlieka baigiamuosius (kūrybinius) dailės 

darbus ir vaikams, baigusiems 4 metų kursą, išduodamas švietimo ir mokslo ministerijos 

patvirtintas neformaliojo vaikų švietimo paţymėjimas (kodas 9201, serija nv). 

80. Dailės skyriaus programa įgyvendinama naudojant dailės ir technologijų valandas, 

skiriamas pagal „Bendruosius ugdymo planus―, savivaldybės lėšas, skirtas neformaliajam švietimui, 

tėvų atlyginimą (įmokas). 

81. Lankančių Dailės skyrių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) kas mėnesį ar ketvirtį moka 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą atlyginimo dydį. 

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 
 

82. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninėms, sporto, etnokultūrinėms ar kitą 

veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms 

ugdyti.  
83. Neformaliojo švietimo būrelių veikla organizuojama atsiţvelgiant į kiekvienais mokslo 

metais vykdomo 4-7 klasių mokinių tyrimo „Neformaliojo švietimo būklė ir perspektyvos― 
rezultatus, mokinių pasirinkimus per Neformaliojo švietimo mugę „Pasirink―. Direkcinėje taryboje 
aptarus, skiriamos valandos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms: sporto ir sveikos 
gyvensenos, meninės raiškos, techninės kūrybos, intelektualinio ugdymo, etninės kultūros, 
kraštotyros, pilietinio ugdymo, gamtosaugos ir ekologinio ugdymo, meno kolektyvų, klubų, vaikų ir 
jaunimo organizacijų.  

84. Neformaliojo švietimo veikla organizuojama pagal mokyklos direktoriaus patvirtintas 
programas, atsiţvelgiant į mokinių poreikius, mokyklos tradicijų tęstinumą, formavimą.   

85. Neformaliojo švietimo grupėje mokinių skaičius turi būti ne maţesnis kaip 12 mokinių.  
86. Neformaliąją veiklą mokiniai renkasi laisvai geguţės mėnesį per vykdomą Neformaliojo 

švietimo mugę mokykloje. Rugsėjo mėnesį patvirtina savo dalyvavimą būrelių veikloje (4 priedas).  
87. Mokykla mokslo metų pusmečių pabaigoje įvertina mokinių neformaliojo švietimo 

poreikius, veiklos paklausą, tikslingumą, remiantis gautais rezultatais tęsia, nutraukia ar tvirtina 
naują neformaliojo švietimo būrelių veiklą.  

88. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos mokyklos 
nustatyta tvarka.   

89. Neformaliojo švietimo programos finansuojamos iš mokinio krepšelio lėšų.  

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS „MENO SODAS― 

ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

90. Nuo 2009 m. vykdoma neformaliojo vaikų švietimo programa „Meno sodas― (toliau: 

„Meno sodas―), kiekvienais mokslo metais tvirtinamas programos ugdymo planas.  

91. Meninė veikla skirta mokinių meninių gebėjimų ugdymui ir raiškai, neformaliojo vaikų 

švietimo  programos „Meno sodas― įgyvendinimui. 

92. „Meno sodas― grupėje mokinių skaičius turi būti ne maţesnis kaip 12 mokinių.  

93. „Meno sodo― programa skirta 1-8 kl. mokiniams, įgyvendinama per mokslo metus. 

Uţsiėmimai mokinių atostogų (išskyrus vasaros) metu vykdomi įprastu grafiku.  

94. 2016-2017 m.m. formuojama 11 grupių, skiriant po 2 valandas: „Medţio magija―, 

„ARTdeco―, „Įdomioji skulptūra―, „Geguţių smaliţiai―, „Maţieji menininkai―, „Paletė―, lėlių 

teatras „Pokštas―, šokio studija „Karuselė I―, šokio studija „Karuselė II―, šokio studija „Karuselė 

III― ir 3 valandas – choras „Strazdanėlės― (iš viso 23 valandos per savaitę). 
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95. „Meno sodo― grupės formuojamos savanorišku principu, tėvams (globėjams, 

rūpintojams) rašant prašymą mokyklos direktoriui priimti ar išbraukti mokinį. 

96. ,,Meno sodo― uţsiėmimų vadovai mokslo metų pusmečių pabaigoje Mokytojų tarybos 

posėdyje pristato veiklos ataskaitą, mokslo metų pabaigoje – lankiusių mokinių anketinės apklausos 

ataskaitą. 

97. Mokslo metų pabaigoje organizuojama neformaliojo švietimo mugė,  „Meno sodo― 

uţsiėmimų vadovai pristato numatomos veiklos programas. 

98. ,,Meno sodo― dalyviams mokslo metų pabaigoje (geguţės mėnesį) organizuojama 

kūrybinio darbo praktika (pleneras) -  8 valandos (išvykoje). 

99. ,,Meno sodas― įgyvendinamas naudojant neformaliojo švietimo valandas, tėvų atlyginimą 

(įmokas). 

100. Lankančių „Meno sodo― uţsiėmimus mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) kas mėnesį ar 

ketvirtį moka Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą atlyginimo dydį. 

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ SOCIALINĖS – PILIETINĖS IR SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, 

MOKINIŲ SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS (SKU) 

101. Socialinių kompetencijų ugdymas siejamas su socialinės veiklos, pilietiškumo ugdymu, 

ugdymu karjerai, progimnazijos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei 

socializacijos programomis, mokinių, mokyklos ir vietos bendruomenės poreikiais, socialinių 

partnerių įtraukimu į mokinių socialinių kompetencijų ugdymo sistemos kūrimą. 

102. SKU veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, sudaryta darbo grupė. 

103. Mokinių socialinių kompetencijų ugdymas ir socialinė – pilietinė veikla progimnazijoje 

organizuojama pagal Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokykloms pritaikytą SKU modelio 

programą. 

104. Progimnazijoje socialinių kompetencijų ugdymo sistemą (SKU) sudaro šios kryptys: 

104.1. socialinė veikla;  

104.2. pilietinė, savanoriška veikla; 

104.3. ugdymas karjerai; 

104.4. bendruomeniškumas, bendravimas, bendradarbiavimas. 

105. Mokinių socialinių kompetencijų ugdymas vykdomas ugdymo proceso, skirto kultūrinei, 

meninei, paţintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai, pamokų metu,  pertraukų 

metu, po pamokų.  

106. Atsiţvelgiant į mokinių amţių, socialinių kompetencijų ugdymui, mokiniui privalomas 

veiklos valandų skaičius: 1-4 klasėse – 5 val,  5-8  klasėse – 10 val.  

107. Mokinys gali pasirinkti ir savarankiškai atlikti socialinę, pilietinę, savanorišką veiklą iš 

mokyklos siūlomų veiklų (pagalba klasės auklėtojui, dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui 

specialistams, neformaliojo vaikų švietimo vadovams, projektų vadovams, visuomenės sveikatos 

prieţiūros specialistui, mokyklos administracijai, Informacinio centro darbuotojams 

(dokumentacijos tvarkymas, renginių organizavimas, dalyvavimas juose, budėjimas, kultūrinė – 

paţintinė veikla, kt.). 

108. Progimnazijoje veikia Ugdymo karjerai centras. 

109. Ugdymas karjerai apima įvairias veiklas (informavimas, veiklinimas, vertinimas, 

konsultavimas, orientavimas): tarpdalykinė integracija, ekskursijos į įmones, švietimo įstaigas, 

susitikimai su įvairių profesijų atstovais, masinių informacinių laidų, filmų, specialios literatūros, 

internetinių duomenų bazių ir vaizdinės medţiagos perţiūra ir aptarimas, parodos, paskaitos, 

teminiai vakarai, konkursai, ankstyvojo profesinio orientavimo projektas (1-4 kl.) OPA Šiaulių 

profesinio rengimo centre. 

110. SKU veikla planuojama atsiţvelgiant į Šiaulių miesto socialinių partnerių tinklą, 

fiksuojama SKU kalendoriuje (www.geguziai.lt/ugdymas/sku-kalendorius). 
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111. 1-8 klasių mokinių SKU veiklą gali organizuoti klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, 

švietimo pagalbos specialistai, neformaliojo ugdymo vadovai, projektų vadovai, visuomenės 

sveikatos prieţiūros specialistas.  

112. Mokinių SKU veiklos apskaita, mokinių vykdytos veiklos refleksija fiksuojama 

„Mokinio knygelėje―, veiklos prieţiūrą vykdo klasių auklėtojai. 

 

 

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŢSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ ARBA PRADINIO UGDYMO 

PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

113. Mokykla priimdama mokinį, baigusį uţsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos 

pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį arba pradinio ugdymo programą, pripaţįsta jo 

mokymosi rezultatus ir juos įskaito (pagal pateiktus dokumentus) arba nustato jo mokymo(si) 

pasiekimų atitiktį mokymo(si) pasiekimams, numatytiems Pradinio ar Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose:  

113.1. įvertina mokinio ugdymo(si) pasiekimus progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta 

komisija, kuri teikia rekomendacijas dėl tolesnio mokymosi; 

113.2. prireikus mokiniui sudaromas individualus ugdymo planas, numatoma, kaip ir kokią 

pagalbą gaus mokinys, numato adaptacinio laikotarpio trukmę; 

113.3. Jei mokinys visai nemoka lietuvių kalbos, suderinus su mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais), siūloma mokytis viena klase ţemiau nei turėtų mokytis. Mokiniui skiriamos 

papildomos valandos lietuvių k. mokymo(si) skirtumams likviduoti; 

113.4. Adaptaciniu laikotarpiu (1 mėn.) 5-8 kl. mokinio pasiekimai paţymiais nevertinami, 

tačiau fiksuojama mokinio daroma paţanga. 

 

AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

114. Mokinių mokymas namuose skiriamas ir organizuojamas pagal „Mokymosi formų ir 

mokymo organizavimo tvarkos aprašą―, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. birţelio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 ir „Mokinių mokymo stacionarinėje asmens 

sveikatos prieţiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą―, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405. 

115. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar/ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Nuotoliniu mokymo organizavimo būdu mokomi mokiniai, tik pritarus gydytojų 

konsultacinei komisijai. 

116. Mokiniui, mokomam namie, suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

atsiţvelgiant į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, sudaromas individualus ugdymo 

planas. Per dieną mokiniui gali vykti ne daugiau kaip 4 pamokos. 

117. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui skiriamų 

pamokų skaičius: 1-3 klasėse po 9 val., 4 kl.  – 11 val., 5-6 kl. – po 12 val., 7-8 kl. – po 13 valandų. 

Mokinys gydytojų konsultacinės komisijos leidimu dalį pamokų gali lankyti mokykloje. Šios 

pamokos papildomai įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą.  

118. Mokiniams, kurie mokosi namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 

(pavienio mokymosi forma), skiriama iki 15 procentų, grupėje – iki 40 procentų nustatyto pamokų 

skaičiaus per savaitę. 

119. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos direktoriaus įsakymu 

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

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

pamokų, gydytojų leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į individualų ugdymo planą. 
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120. Dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių mokymo namie ugdymo turinys formuojamas parenkant ugdymo sritis, 

pritaikant dalykų programas pagal šių mokinių gebėjimus, ugdymosi poreikius ir atsiţvelgiant į 

gydytojų rekomendacijas. 

121. Pradinių klasių mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, namie ugdo specialusis 

pedagogas, atsiţvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus ir reikmes, individualiai pritaiko mokiniui 

bendrąją ugdymo programą, lavina jo gebėjimus ir įgūdţius, konsultuoja tėvus (globėjus, 

rūpintojus). 
 

II SKYRIUS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS 

NUOSTATOS 

 

122. Pradinis ugdymas organizuojamas pagal 2015–2017 metų „Bendrąjį pradinio ugdymo 

programos― ugdymo planą, atsiţvelgiant į 24.3 punkte nurodytą dalyko programai, mokinio pamokų 

per savaitę skaičių. 

123. „Pagrindinio ugdymo programos― pirmoji dalis (5-8 kl.) organizuojama vadovaujantis 

2015–2016 ir 2016-2017 mokslo metų „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais 

ugdymo planais―, atsiţvelgiant į 123 punkte nurodytą dalyko programai, mokinio pamokų per 

savaitę skaičių. 

124. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos uţtikrinant minimalų ir 

neviršijant maksimalaus skiriamų atitinkamos klasės pamokų skaičiaus per savaitę. Mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai) progimnazijos direktoriui teikia raštišką sutikimą dėl atitinkamos programos 

vykdymo, dėl didesnio nei minimalus privalomo savaitinių pamokų skyrimo. 

125. Nuo 2016 metų rugsėjo 1 d. pagal naują lietuvių kalbos ir literatūros pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrąją programą pradės mokytis 1, 3, 5, 7 kl. mokiniai. 

126. Pagrindinio ugdymo programos 5 klasėje mokiniai tęsia mokymą(si) arba pradeda 

mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo (dailės) programą.  

127. 5 klasės, į mokyklą per mokslo metus naujai atvykusiems mokiniams skiriamas 1 

mėnesio adaptacinis laikotarpis. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pasiekimų ir paţanga paţymiais 

nevertinama. Pasibaigus adaptaciniam laikotarpiui, mokinio pasiekimai ir paţanga aptariama su 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui, dalyvaujant klasės auklėtojui ir mokinio tėvams (globėjams, 

rūpintojams). 

128. 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams du kartus per mokslo metus, spalio ir balandţio - geguţės 

mėnesiais, organizuojami diagnostiniai bei standartizuoti mokomųjų dalykų patikrinimai (spalio 

mėnesį vykdomi diagnostiniai patikrinimai, balandţio mėnesį rašomi standartizuoti testai). Spalio 

mėnesį organizuojami diagnostiniai patikrinimai: 2 klasėse - lietuvių k., skaitymas, matematika, 4 

klasėse  - lietuvių kalba, matematika, pasaulio paţinimas. 6 klasėse – lietuvių k., matematika, anglų 

k., gamta-socialiniai mokslai. 8 kl. – lietuvių k., matematika, anglų k., gamtos ir socialiniai mokslai. 

Balandţio-geguţės mėnesiais 2, 4, 6 ir 8 klasėse vykdomi standartizuoti testai (pateikiami iš NEC). 

Mokinio gauti standartizuotų testų rezultatai konvertuojami į paţymius, įrašomi į elektroninį 

dienyną. Diagnostinių ir standartizuotų patikrinimų rezultatai analizuojami Mokytojų tarybos 

posėdţiuose, supaţindinami mokiniai, jų tėvai. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

129. Dorinio ugdymo organizavimas: 
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129.1. raštu mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o sulaukęs 14 

metų pats mokinys renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką – etiką arba tikybą; 

129.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniai gali keisti kiekvienais mokslo metais (iki rugsėjo 1 

d.), tėvams (globėjams, rūpintojams) parašius prašymą; 

129.3. nesusidarius mokinių grupei klasėje (12 mok.), sudaroma laikinoji grupė iš kelių 

gretimų klasių mokinių; 

129.4. etikos 1-4 klasėse moko klasės mokytojas, 5-8 klasėse – etikos mokytojas; tikybos 1-8 

klasėse – tikybos mokytojas; 

130. 5 klasėse gabių mokinių lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos ugdymui skiriami 

dalykų moduliai; 

131. Lietuvių kalbos ir matematikos ugdymas 6-7 klasėse organizuojamas, sudarant po 2 

laikinąsias grupes, skirtas gabių, motyvuotų mokinių ugdymui; 

132. Uţsienio kalbų ugdymo organizavimas: 

132.1. pirmosios uţsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) mokymas pradedamas antroje 

klasėje; 

132.2. raštu mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui parenka pirmąją uţsienio kalbą 

pasirinkdami vieną iš trijų: anglų, vokiečių, prancūzų;  

132.3. 3-8 klasių mokiniai tęsia pasirinktos pirmosios uţsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) 

kalbos mokymą(si); 

132.4. pirmosios uţsienio kalbos mokymui 2-4 klasėse skirta po 2 val., 5-8 klasėse — 3 val. 

per savaitę; 2016-2017 m.m. visi 2-8 kl. mokiniai mokosi pirmosios uţsienio k. – anglų. 

132.5. pradinėse klasėse (grupėse) uţsienio kalbos moko uţsienio kalbos mokytojo 

kvalifikaciją turintys mokytojai, išklausę darbo su pradinių klasių mokiniais metodikos kursą; 

132.6. antrosios uţsienio kalbos (rusų, vokiečių ar prancūzų) mokymas pradedamas šeštoje 

klasėje; tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka uţsienio kalbą iš mokyklos 

siūlomų (rusų, vokiečių ar prancūzų k.); Pasirinktos antrosios uţsienio kalbos mokymas tęsiamas 7-

8 klasėse. 2016-2017 m.m. 6-8 klasėse sudarytos uţsienio k. (rusų, vokiečių), 7-8 klasėse – uţsienio 

k. (prancūzų) laikinosios grupės. 

132.7. Pagrindinio ugdymo programoje uţtikrinamas pradėtų mokytis uţsienio kalbų 

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

tokiu atveju, jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar uţsienio mokyklos ir mokykla negali 

sudaryti galimybės tęsti mokytis pradėtą kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą 

raštu, mokiniui skiriamos papildomos valandos pradėti mokytis uţsienio kalbos, kurios mokosi 

klasė (anglų,  rusų, vokiečių ar prancūzų k.), ir įveikti programų skirtumus. 

133. Informacinių technologijų ugdymo organizavimas: 

133.1. informacinių technologijų pradedama mokytis 5 klasėje, mokymas tęsiamas 6-7 

klasėse; 

133.2. informacinių technologijų pamokose klasės mokiniai dalijami į 2 grupes, prie vieno 

kompiuterio dirba vienas mokinys, grupėje mokosi ne daugiau kaip 16 mokinių. 

133.3. 4 klasių mokiniai mokosi pagal integruotą informacinių technologijų ir matematikos 

programą „IKT integracija matematikos pamokose―; 

133.4. 8 klasių mokiniai vieną pusmetį mokosi pagal integruotą informacinių technologijų ir 

antrosios uţsienio kalbos (rusų, prancūzų, vokiečių) programą „Bendraukime uţsienio kalbomis―, 

patvirtintą progimnazijos direktoriaus įsakymu; 

134. Kūno kultūros ugdymo organizavimas: 

134.1. 1 klasėse kūno kultūrai skiriamos 2 valandos per savaitę; 

134.2. 2-4 klasėse 1 kūno kultūros pamoka skiriama šokiui, kūno kultūrai skiriamos 2 

valandos per savaitę; 

134.3. 5 klasės mokiniams skiriamos 3 kūno kultūros pamokos per savaitę; 

134.4. 6-8 klasių mokiniams skiriama po 2 kūno kultūros pamokas per savaitę, papildomai 

sudaroma galimybė rinktis aktyvaus judėjimo uţsiėmimus per neformaliojo švietimo veiklą 

progimnazijoje ir kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje; kūno kultūros mokytojai tvarko 

mokinių, lankančių neformaliojo švietimo uţsiėmimus, apskaitą; 
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134.5. sporto salėje vienu metu kūno kultūros pamoka vyksta 2 klasėms, dirba du 

mokytojai; 

134.6. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose 

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

atsiţvelgiant į savijautą; 

134.7. mokiniai, dėl sveikatos problemų atleisti nuo kūno kultūros pamokų, pateikę kūno 

kultūros mokytojui gydytojo atleidimą patvirtinantį dokumentą, raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) 

prašymą dėl mokinio kūno kultūros pamokų nelankymo progimnazijos direktoriui, pamokų metu 

stebi jas, ţaidţia šachmatais, šaškėmis, atlieka teorines bei praktines mokytojo jam paskirtas 

uţduotis, tvarko sporto stendus, sportinį inventorių arba savarankiškai ruošiasi kitoms pamokoms, 

skaito mokyklos skaitykloje; atleisti nuo kūno kultūros pamokų mokiniai į pirmas ir paskutines 

tvarkaraštyje esančias kūno kultūros pamokas neateina;  

134.8. mokinių, kūno kultūros pamokos metu esančių mokyklos skaitykloje, apskaitą 

fiksuoja kūno kultūros mokytojas ir mokyklos bibliotekininkas; 

134.9. mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, turinčias 

teisę vykdyti neformalųjį vaikų švietimą, kurių tėvai (globėjai rūpintojai) yra pateikę progimnazijos 

direktoriui prašymus, atitinkamos mokyklos mokinio veiklą patvirtinantį dokumentą, gali būti 

atleidţiami nuo pirmų ir paskutinių tvarkaraštyje esančių kūno kultūros pamokų; mokiniui 

sudaromas su kūno kultūros mokytoju suderintas pasiekimų skirtumų atsiskaitymo grafikas arba 

pagal neformaliojo vaikų švietimo įstaigos išduotą patvirtinantį dokumentą rašoma įskaita. 

134.10. atleistų nuo kūno kultūros pamokų mokinių, jų atsiskaitymo grafikų apskaitą veda 

kūno kultūros mokytojai. 

135. Meninis ugdymas: 

135.1. Meninio ugdymo dalykus sudaro šokio, muzikos, dailės ir technologijų, dailės, 

technologijų dalykai; 

135.2. 2-4 klasėse šokiui skiriama 1 pamoka per savaitę; šokio moko šokio mokytojo 

kvalifikaciją turintys mokytojai, išklausę darbo su pradinių klasių mokiniais metodikos kursą arba 

klasės mokytojas; 

135.3. 1-4 kl. muzikos moko muzikos mokytojo kvalifikaciją turintys mokytojai, išklausę 

darbo su pradinių klasių mokiniais metodikos kursą, arba klasės mokytojas; 

135.4. 1-4 klasėse dailės ir technologijų moko dailės ir technologijų mokytojo kvalifikaciją 

turintys mokytojai, išklausę darbo su pradinių klasių mokiniais metodikos kursą, arba klasės 

mokytojas, 5-8 klasėse – dailės moko dailės mokytojai; 

135.5. 2-8 klasėse vykdoma Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programa (toliau: KMDU), 

skiriant po 1 valandą per savaitę;  

135.6. pradinėse klasėse (grupėse) pagal KMDU dirba dailės mokytojo kvalifikaciją turintys 

mokytojai, išklausę darbo su pradinių klasių mokiniais metodikos kursą. 

135.7. 5-8 klasėse technologijų pamokose, esant ne maţiau kaip 21 mokiniui klasėje, 

sudaromos 2 grupės; 

136. Ţmogaus saugos ugdymo organizavimas: 

136.1. 1-4 klasėse ţmogaus sauga integruojama į mokomųjų dalykų programą (Priedas Nr. 

5); 

136.2. 5-8 klasėse ţmogaus saugai skiriama 1 savaitinė pamoka vieną pusmetį. (Priedas Nr. 

1). 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

137. Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymo(si) 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. 
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įsakymu Nr. V-1795 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo―. 

138. Kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymo(si) poreikių, sudaromos palankios 

sąlygos lavintis ir mokytis pagal gebėjimus ir galias, nuolat teikiama pagalba ir paslaugos, kurios 

padėtų didinti ugdymo(si) veiksmingumą, plėtotų mokinio gebėjimus ir padėtų įveikti ugdymo(si) 

sunkumus. 

139. Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi reikmes, atsiţvelgiant į pedagoginės psichologinės 

tarnybos rekomendacijas, pritaikoma ar individualizuojama Bendroji programa, formuojamas 

ugdymo turinys (integralus ar pagal dalykus), parenkamos mokymo(si) organizavimo formos, 

ugdymui skirtos specialiosios mokymo priemonės. 

140. Organizuojant mokinio, turinčio specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymą atsiţvelgiama 

į:  

140.1. pagalbos ugdymo procese reikmes, atsirandančias dėl įgimtų ar įgytų negalių, 

sutrikimų arba (ir) nepalankių aplinkos veiksnių; 

140.2. specialiųjų ugdymo(si) poreikių pobūdį ir jų trukmę; 

140.3. poreikių lygį (nedideli, vidutiniai, dideli, labai dideli); 

140.4. mokymo(si) formą (ugdomas bendrojo ugdymo klasėje integruotai ar namuose); 

140.5. ugdymo programą (bendrąją programą, pritaikytą bendrąją programą ar pradinio 

(pagrindinio) ugdymo individualizuotą programą);  

140.6. turimas mokymo lėšas;  

140.7. ugdymosi erdves. 

141. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymo(si) poreikių, bendrojo ugdymo dalykų 

programas pritaiko, individualizuoja dalyko mokytojas, atsiţvelgdamas į mokinio gebėjimus ir 

galias, bei specialiojo pedagogo ir kitų Vaiko gerovės komisijos narių, švietimo pagalbos specialistų 

rekomendacijas, mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu. 

142. Pritaikytos, individualizuotos Bendrosios programos aprobuojamos Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje. 

143. I-jo, II-ojo pusmečių pabaigoje, bendradarbiaujant su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais), dalykų mokytojais, Vaiko gerovės komisija, aptariami mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių, ugdymo(si) pasiekimai ir paţanga, numatomos tolimesnio ugdymo(si) gairės. 

144. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokykla išlaiko Bendruosiuose 

ugdymo planuose nurodytą minimalų pamokų skaičių pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms 

įgyvendinti.  

145. Mokiniui, besimokančiam  pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo pritaikytą bendrojo 

ugdymo programą ugdymo planas sudaromas vadovaujantis „Bendrųjų ugdymo planų― 123, 124 ir 

137 punktuose dalykų programoms įgyvendinti nurodomų savaitinių pamokų skaičiumi, kuris gali 

būti koreguojamas iki 20 procentų.  

146. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą ir turinčiam neţymų intelekto sutrikimą, ugdymo planas sudaromas vadovaujantis 

Bendrojo ugdymo plano  23, 24 punktuose dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių 

ugdymo valandų skaičiumi, kuris, atsiţvelgus į mokymo(si) formą ir mokymo proceso 

organizavimo būdą,  gali būti koreguojamas iki 25 procentų. Kartu planuojama specialioji 

pedagoginė pagalba sutrikusioms funkcijoms lavinti. 

147. Atsiţvelgusi į mokinių poreikius, švietimo pagalbos specialistų, Vaiko gerovės 

komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, mokykla per mokslo metus gali 

keisti specialiųjų pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų skaičių. 

148. Intensyvindama mokiniui teikiamą specialiąją pedagoginę ar mokymo pagalbą, 

nustatytam laikotarpiui gali skirti papildomų ugdymo valandų kiekvienam mokiniui individualiai 

arba mokinių grupei.  

149. Uţtikrinant ugdymo(si) nuoseklumą ir tęstinumą 5-8 klasių mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių, formuojamos laikinosios grupės iš tos pačios klasės ar gretimų 

klasių mokinių, turinčių nedidelių, vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Pagalbą 

lietuvių gimtosios kalbos, anglų (uţsienio) kalbos, matematikos pamokose teikia mokytojai, 
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skiriami progimnazijos direktoriaus įsakymu. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių, sudarytos laikinosios grupės: 

149.1. Lietuvių k. – 5ac, 6ac, 6b, 7bc, 8ab, 8cd klasėse (po 1 val., iš viso 6 val.); 

149.2. Matematikos – 5ac, 6ac, 6b, 7bc, 8b, 8c klasėse (po 1 val., iš viso 6 val.); 

149.3. Anglų k. – 7c, 8ac klasėse (po 1 val., iš viso 2 val.). 

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

rūpintojų) pritarimu mokinys, turintis klausos sutrikimų (išskyrus neţymų),  kochlearinių implantų 

naudotojas, turintis įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir/ar 

rašymo sutrikimų, intelekto, judesio ir padėties (išskyrus lengvus) sutrikimų, taip pat turintis 

mokymo(si) sunkumų dėl nepalankios aplinkos – gali mokytis tik vienos uţsienio kalbos.  

151. Klausos sutrikimą turinčiam mokiniui, mokinio tėvų (rūpintojų, globėjų) pageidavimu, 

viena savaitinė pamoka skiriama pirmosios uţsienio kalbos (anglų) ar lietuvių kalbos ţinioms 

gilinti. 

152. Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokymo(si) 

paţanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus. 

153.  Mokinio, kuris mokosi pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą, mokymo(si) pasiekimai vertinami atsiţvelgus į jo asmeninę daromą paţangą, nevertinant 

neigiamai. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

154. Specialioji pedagoginė pagalba mokykloje teikiama 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― . 

155. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokymo(si) sunkumų  prieţastis, jų 

pobūdį analizuoja mokykloje dirbantys švietimo pagalbos specialistai (specialusis pedagogas, 

logopedas, socialinis pedagogas, psichologas, mokytojai pagalbininkai), Vaiko gerovės komisija.  

156. Specialusis pedagogas, atsiţvelgdamas į Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, 

pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas, mokinių amţių bei ugdymo(si) galias, specialiąsias 

pratybas mokiniams organizuoja  pamokų metu. 

157. Logopedo pagalba kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems mokiniams teikiama 

pamokų (lietuvių kalbos) arba ne pamokų metu („Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo 

aprašas― (ŠMM, 2011-07-08, Nr. V- 1228). Specialiąsias pratybas organizuojant pamokų metu, 

pratybų ir lietuvių k. pamokų turinys turi derėti. 

158. Specialiųjų pratybų forma: individualios, pogrupinės (2-4 mokiniai), grupinės (5-8 

mokiniai) pratybos. 

159. Socialinio pedagogo pagalba teikiama atsiţvelgiant į mokinių poreikius, vykdant 

neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatinant socialinį aktyvumą, įgyvendinant lygias 

galimybes į švietimą, uţtikrinant mokinių saugumą, šalinant mokyklos nelankymo prieţastis, 

ugdant socialinius gebėjimus. 

160. Psichologo pagalba teikiama atsiţvelgiant į mokinių, mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) 

poreikius, vykdant socialinių reiškinių prevenciją, skatinant socialinį aktyvumą, stiprinant mokinių 

psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, padedant mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą 

gyventi ir mokytis, bendradarbiauti. 

161. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, korekcinio ugdymo programas ir 

Vaiko gerovės komisijos sudėtį įsakymu tvirtina mokyklos direktorius.    

162. Specialiajai pedagoginei pagalbai teikti - specialiosioms pratyboms – skiriamos 18 

pamokų  ir 5 valandos mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų konsultavimui. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 
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BENDRADARBIAVIMO ORGANIZAVIMAS 

163. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) būdai mokykloje: 

163.1. organizuojami tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai (ne rečiau, kaip 2 kartus per 

mokslo metus);  

163.2. bendruomenės vakarai „Vaikas. Šeima. Mokykla― (gruodţio mėn. pirmą savaitę, 

balandţio mėn. trečią savaitę) tėvams (globėjams, rūpintojams), susitikimai su progimnazijos 

administracija, dalykų mokytojais. 

163.3. individualūs pokalbiai (pagal poreikius); 

163.4. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas (TAMO dienyne, „Dienoraštyje―, „Mokinio 

knygelėje―, elektroniniai laiškai, pokalbiai telefonu, sms ţinutės); 

163.5. tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas (paskaitos, seminarai - 2 kartus per mokslo metus); 

163.6. bendras mokinių tėvų aktyvo, progimnazijos administracijos, Progimnazijos tarybos 

susirinkimas; 

163.7. susirinkimai su 8 klasių mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl tolimesnio 

mokinių ugdymosi galimybių, su 5 klasių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl mokinių 

adaptacijos aptarimo, būsimų 1 ir 5 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimai su 

progimnazijos administracija, dalykų mokytojais, klasių auklėtojais dėl mokinių ugdymosi 

galimybių  progimnazijoje. Progimnazijos administracija organizuoja susirinkimus  būsimų pirmų 

klasių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) lapkričio ir birţelio mėnesiais, būsimų penktų 

klasių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) balandţio mėnesį. 

163.8. tėvų (globėjų, rūpintojų)  dalyvavimas renginiuose (koncertuose, šventėse, išvykose, 

vakaronėse ir kt.); 

163.9. mokinių išvykos į tėvų (globėjų, rūpintojų) darbovietes. Organizuojama kultūrinė 

paţintinė veikla – atvirų durų diena tėvų darbovietėse; 

163.10. mokyklos aplinkos ir erdvių įrengimas kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais); 

163.11. mokyklos direktoriaus laiškas – padėka mokinių tėvams uţ aukštus mokinio 

ugdymosi pasiekimus, uţ aktyvų tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimą klasės ir (ar) progimnazijos 

bendruomenės veikloje mokslo metų pabaigoje. 

164.  Organizuojamos edukacinės ekskursijos į Šiaulių miesto įmones (UAB „Baltik vairas―, 

UAB „Venta―, saldainių fabrikas „Rūta―, UAB „Gubernija―, UAB „Salda― ir kt.), respublikos 

įmones („Rokiškio sūris―, UAB „Suslavičius – Felix― ir kt.).  

165. Progimnazijos bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: 

165.1. Bendradarbiauja su Šiaulių Lieporių ir „Saulėtekio― gimnazijomis, Lieporių 

mikrorajono lopšeliais – darţeliais („Voveraitė―, „Gintarėlis―, „Kūlverstukas―, „Pasaka―, 

logopedinis), siekiant uţtikrinti ugdymo programų tęstinumą, nuoseklumą. Rengiami bendri 

renginiai, šventės, projektai, mokytojų metodiniai pasitarimai. 

165.2. Palaiko glaudţius ryšius su Lieporių mikrorajono ir Geguţių kaimo bendruomenėmis, 

Šiaulių universitetu, Šiaulių kolegijomis, Šiaulių profesinio rengimo centru, Šiaulių „Dagilėlio― 

dainavimo mokykla, Dailės mokykla, Dainų muzikos mokykla, „Juventos― progimnazija, miesto 

bibliotekomis, „Aušros― muziejumi, Pedagogine psichologine tarnyba, Pietinio mikrorajono 

policijos nuovada, Jaunųjų technikų centru, Jaunimo darbo centru. 

165.3. Įtraukia socialinius partnerius į mokinių socialinių kompetencijų ugdymo modelio 

kūrimą, veiklų organizavimą. 

______________________________ 

 

SUDERINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėja 

______________ 
(parašas) 

Violeta Damskienė 

2016- 

 SUDERINTA 

Šiaulių Geguţių progimnazijos 

tarybos pirmininkė 

______________ 
(parašas) 

Ieva Rafael 

2016-08- 
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Šiaulių Geguţių progimnazijos 

2016-2017 mokslo metų ugdymo plano  

1 priedas 

 

PAMOKŲ PASKIRSTYMO LENTELĖ  

 

Dalykai                                                       

                      

Klasė 

1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 4e 
Iš 

viso 
5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 8d 

Iš 

vis

o 

Dorinis ugdymas 

(etika) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1  13 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1   10 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 
1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 

Lietuvių kalba 

(gimtoji) 
8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 130 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 

Uţsienio kalba 

(anglų) 
    4/2 

2

/

2 

2

/

2 

2 2/2/2 2/2/2 

2

/

2 

2 

2

/

2 

2 2 42 

3

/

3 

3

/

3 

3

/

3 

3

/

3 

3

/

3 

3

/

3 

3

/

3 

3

/

3 

3

/

3 

3

/

3 

3

/

3 

3

/

3 

3

/

3 
78 

Uţsienio kalba 

(prancūzų) 
                         2 2 4 

Uţsienio kalba 

(rusų) 
                      2 

2

/

2 

2

/

2 

2 

2

/

2 

2 2 

2

/

2 

2

/

2 

2 30 

Uţsienio kalba 

(vokiečių) 
                      2 2 2 6 

Matematika 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

Informacinės 

technologijos 
                   

1

/

1 

1

/

1 

1

/

1 

1

/

1 

1

/

1 

1

/

1 

1

/

1 

1

/

1 

1

/

1 

    18 

Pasaulio 

paţinimas 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36               

Gamta ir ţmogus                    2 2 2 2 2 2        12 

Biologija                          2 2 2 1 1 1 1 10 

Chemija                             2 2 2 2 8 

Fizika                          1 1 1 2 2 2 2 11 

Istorija                    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 
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Geografija                       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
Dailė ir 

technologijos 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36               

Dailė                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

                                  

Technologijos     

 

              

2

/

2 

2

/

2 

2

/

2 

2

/

2 

2

/

2 

2

/

2 

2

/

2 

2

/

2 

2

/

2 

1

/

1 

1

/

1 

1

/

1 

1

/

1 
44 

Kūno kultūra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 

Šokis     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14               

Ţmogaus sauga     
 

              1* 1* 1* 
1*

* 

1*

* 

1*

* 

1*

* 

1*

* 

1*

* 
1* 1* 1* 1* 

7*/

6** 

Pasirenkamieji 

dalykai/dalykų 

moduliai 
    

 
                            

 
    

 
             

1-4 

kl. 
             

5-8 

kl. 

Iš viso: 

22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 23 23 23 23 23 439 
27/

26 

27/

26 

27/

26 

28/

29 

28/

29 

28/

29 

29/

30 

29/

30 

29/

30 

30/

29 

30/

29 

30/

29 

30/

29 

468

*/ 

467

** 

Mokinių 

ugdymo(si) 

poreikius 

tenkinančios 

valandos (*): 

    

 

                            

Grupinės 

konsultacijos  

gabiems 

mokiniams 

    1/1 1/1 1/1 6 1/1/1 5/4 5/4     21 

Grupinės 

konsultacijos  

sunkumų 

turintiems 

mokiniams 

    

 

              1/1 1/1/1/1 1/1/1 1/1/1/1/1 14 

Projektinei,     1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 12               
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kūrybinei veiklai 

vykdyti, 

pasirenkamiesiem

s dalykams 

įgyvendinti 

Integruotam  

mokymui 
    

 
        1/1 2          2/2 4 

Iš viso:                   20              39 

Neformalusis 

švietimas 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Iš viso:     

 

             495              

533

*/ 

532 

** 

* — Pamokos vyksta I pusmetį; 

** — Pamokos vyksta II pusmetį;          
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Šiaulių Geguţių progimnazijos 

2016-2017 mokslo metų ugdymo plano  

2 priedas 

 

MOKINIŲ UGDYMO(SI) POREIKIUS TENKINANČIŲ VALANDŲ LENTELĖ  

 

 
1 

klasės 

2 

klasės 

3 

klasės 

4 

klasės 

Iš viso 

1-4 

klasėse 

5 

klasės 

6 

klasės 

7 

klasės 

8 

klasės 
Iš viso 5-8 

klasėse 
Iš viso 

Valandų skaičius pagal BUP 5 5 12 12 17 

Klasių komplektų  skaičius 4 5 4 5 18 3 3 3 4 13 31 

Iš viso valandų  pagal BUP 23 23 39 39 62 

Panaudota  valandų     20     39 59 

Nepanaudota  valandų     3     0 3 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Skirta 

Klasės Valandų 

1.  Lietuvių k. modulis ,,Ţaidţiu ir mokausi lietuvių kalbos― 2 1 

2.  Matematikos modulis ,,2+2― 2 1 

3.  Dailės modulis „Dailės pasaulis 2― 2 4 

4.  Lietuvių k. modulis ,,Ţaidţiu ţodţiu― 3 1 

5.  Matematikos modulis ,,Skaičių pasaulis― 3 1 

6.  Dailės modulis „Dailės pasaulis 3― 3 3 

7.  Lietuvių kalbos modulis „Kalbos labirintai― 4 1  

8.  Matematikos modulis ,,Loginių uţduočių sprendimo praktikumas― 4 1 

9.  Dailės modulis „Dailės pasaulis 4― 4 4 

10.  

Integruotas matematikos ir informacinių technologijų modulis „IKT integracija 

matematikos pamokose― 
4 2 

11.  Ekonomikos modulis „Pasirinkimų  šalis― 4-8 1 

  Iš viso: 20 

12.  Lietuvių k. modulis „Gimtosios kalbos šalis― 5 1 

13.  Uţsienio kalbos (anglų) modulis „Anglų kalbos laboratorija― (English Lab) 5 1 

14.  Matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai― 5 1 
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15.  Lietuvių k. „Gabiems― 6-7 10 

16.  Matematika „Gabiems― 6-7 8 

17.  Lietuvių k. mokytojai pagalbininkai 5-8 6 

18.  Uţsienio kalbos (anglų) mokytojai pagalbininkai 5-8 2 

19.  Matematikos mokytojai pagalbininkai 5-8 6 

20.  

Integruotas informacinių technologijų ir antrosios uţsienio k. (rusų, vokiečių, prancūzų)  

modulis „Bendraukime uţsienio kalbomis― 
8 4 

  Iš viso: 39 

  Iš viso: 59 
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Šiaulių Geguţių progimnazijos 

2016-2017 mokslo metų ugdymo plano 

4 priedas 

 

NEFORMALIAJAM ŠVIETIMUI SKIRTŲ VALANDŲ LENTELĖ 2016-2017 M.M. 

 

 
1 

klasės 

2 

klasės 

3 

klasės 

4 

klasės 

Iš viso 

1-4 

klasėse 

5 

klasės 

6 

klasės 

7 

klasės 

8 

klasės 
Iš viso 5-8 

klasėse 
Iš viso 

Valandų skaičius pagal BUP 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 16 

Klasių komplektų  skaičius 4 5 4 5 18 3 3 3 4 13 31 

Iš viso valandų  pagal BUP 8 10 8 10 36 6 6 6 8 26 62 

Panaudota  valandų     36     26 62 

Nepanaudota  valandų     0     0 0 

 
 

 Mokytoja(s)  Veiklos pavadinimas 
Skirta 

Klasės Klasės 

1.  A.Lučinskienė „Maţieji menininkai― 1-4 2 

2.  I.Vinickienė „Maţieji sportininkai― 1-4 1 

3.  R.Kalinienė Folkloro ansamblis 1-4 2 

4.  R.Janulienė Jaunučių choras „Strazdanėlės― 1-4 3 

5.  A.Marcinkienė Lėlių teatras „Pokštas― 1-4 2 

6.  R.Jackienė „Drąsūs, stiprūs, vikrūs― 1-4 1 

7.  V.Miltinienė „Mini tenisas― 1-4 2 

8.  L.Norvilienė „Vėjo vaikai― 1-4 1 

9.  J.Markūnienė „Jaunųjų ţurnalistų klubas― 1-4 1 

10.  A.Didţgalvienė „Svajok! Mąstyk! Kurk!― 1 1 

11.  A.Kulnienė „Rankdarbiai tau― 1 1 

12.  D.Varpučinskienė „Pasaka ne pasaka anglų kalba― 1 1 

13.  D.Virakienė Šokių kolektyvas „Karuselė― 1-8 6 

14.  E.Montvilienė Tautinių šokių kolektyvas „Juostinas― 1-4 2 

15.  D.Kulikauskienė „Dailės pasaulis 5― 5 1 
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16.  R.Rudienė „Dailės pasaulis 5― 5 1 

17.  V.Ţabarauskaitė „Dailės pasaulis 5― 5 1 

18.  A.Lučinskienė „Dailės pasaulis 6― 6 1 

19.  R.Rudienė „Dailės pasaulis 6― 6 2 

20.  A.Lučinskienė „Dailės pasaulis 7― 7 1 

21.  D.Kulikauskienė „Dailės pasaulis 7― 7 1 

22.  R.Rudienė „Dailės pasaulis 7― 7 1 

23.  A.Lučinskienė „Dailės pasaulis 8― 8 1 

24.  D.Kulikauskienė „Dailės pasaulis 8― 8 1 

25.  R.Rudienė „Dailės pasaulis 8― 8 1 

26.  V.Ţabarauskaitė „Dailės pasaulis 8― 8 1 

27.  N.Bartkevičienė „Geguţių smaliţiai― 5-8 2 

28.  K.Ignotas „Futbolas ir kiti sportiniai ţaidimai― 5-8 2 

29.  G.Steponavičienė „Ţaiskime kvadratą― 5-8 2 

30.  K.Ignotas „Šachmatų pagrindų būrelis― 4-7 1 

31.  I.Oss „Medţio magija― 6-8 2 

32.  S.Staponkus Skautai 4-8 2 

33.  R.Janulienė Vokalinis ansamblis „La Fa― 5-8 2 

34.  A.Stankus Folkloro ansamblis „Gasuţis― 1-8 2 

35.  R.Rudienė Dailės studija „Paletė― 1-8 2 

36.  D.Kulikauskienė „ARTdeco― 1-8 2 

37.  D.Kulikauskienė „Įdomioji skulptūra― 1-8 2 

38.  I.Zazienė Etikos klubas „ETHOS― 5-8 2 

   Iš viso: 62 

 
 

 



 

Šiaulių Geguţių progimnazijos 

2016-2017 mokslo metų ugdymo plano  

4 priedas 

SVEIKATOS UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRACIJA 1-4 KLASĖSE 

1 klasė 

Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas Ugdymo gairės Integracija į dalykus Data 

1. Sveika mityba 

Sveiko maisto nauda organizmui. 

Vaiko mitybai būtini maisto produktų pavyzdţiai. 

Nesveiko maisto pavyzdţiai. 

Pasaulio paţinimas Spalis 

2. Dantukų prieţiūra 

Valgomo maisto įtaka dantų būklei. 

Dantų prieţiūros priemonės. 

Dantų higiena. 

Pasaulio paţinimas Spalis 

3. Rudens gėrybės 
Darţovių nauda ţmogaus sveikatai. 

Darţovių įvairovė, auginimas, paruošimo būdai. 

Pasaulio paţinimas 

Technologijos 
Lapkritis 

4. Sveika gyvensena 

Pulsas ramybės būsenoje ir pulsas po fizinio krūvio. 

Nejudrios gyvensenos padariniai sveikatai ir darbingumui. 

Aktyvaus poilsio nauda sveikatai stiprinti.  

Matematika Balandis 

5. 
Aplinkos įtaka sveikatai 

 

Asmens ir aplinkos švaros svarba sveikatai. 

Atliekų tvarkymas. 

Ekologija – gyvenamosios aplinkos tvarkymas bei švarinimas. 

Matematika  

Dailė ir technologijos 
Balandis 

6. Aktyvi veikla ir poilsis 

Fizinio aktyvumo poveikis darbingumui bei sveikatai. 

Judėjimo formų įvairovė. 

Poilsio nauda ţmogui. 

Lietuvių kalba Geguţė 

 

2 klasė 

Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas Ugdymo gairės Integracija į dalykus Data 

1. 
Kaip vanduo gali tapti 

nuodingas? 

Aplinkos ir gamtos tarša, jos įtaka sveikatai. 

Vandens taršos būdai (plovikliai, skalbiamieji  milteliai, kitos 

cheminės medţiagos)  ir jų maţinimo galimybės gyvenamojoje 

aplinkoje. 

 

Pasaulio paţinimas Spalis 

2. 
 

Kodėl susirgus kyla 

Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata. 

Medicininiai preparatai ir liaudies medicinos priemonės bei  jų 
Pasaulio paţinimas Lapkritis 
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temperatūra?  

 

naudojimo galimybės ir būtinumas. 

 

3. 
Valdau pyktį 

Emocijų ir jausmų darnos reikšmė. 

Pykčio kilimo prieţastys ir jo valdymo būdai. 

 

 

Dorinis ugdymas 

 

 

Lapkritis 

 

4. 
Ar paţįsti savo kūną? 

Ţmogaus kūno dalių funkcijos. 

Fizinio aktyvumo poveikis darbingumui bei sveikatai. 

Judėjimo formų įvairovė. 

Poilsio nauda ţmogui. 

 

Pasaulio paţinimas 

 

 

Sausis 

 

 

5. 

Kokia šiandien tavo 

nuotaika? 

 

Ţmogaus nuotaikos rodikliai- jo kalba, veido išraiška, elgesys, 

kūno judesiai. 

 

Pasaulio paţinimas  

 

Balandis 

 

6. 
Aš – uţ švaresnį pasaulį 

Asmens ir aplinkos švaros svarba sveikatai. 

Atliekų tvarkymas. 

Ekologija – gyvenamosios aplinkos tvarkymas bei švarinimas. 

 

Dorinis ugdymas 

 

Geguţė 

 

3 klasė 

Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas Ugdymo gairės Integracija į dalykus Data 

1. 
Miego ir poilsio rekšmė 

sveikatai 

Dienos reţimas.           

Veiklos ir poilsio derinimas. 

Individualus dienotvarkės sudarymas ir jos vykdymas. 

Pasaulio paţinimas Spalis 

2. 
Fizinio aktyvumo įtaka 

sveikatai 

Rytinės mankštos reikšmė sveikatai. 

Fizinio aktyvumo formų įvairovė, individualus pasirinkimas ir 

derinimas.  

Grūdinimasis lauke.    

Taisyklinga kūno laikysena. 

Kūno kultūra    

Pasaulio paţinimas 
Sausis 

3. 

 

Asmens higiena 

 

Pokyčiai bręstančiame organizme.                         

Asmens higienos ir aplinkos svarba sveikatai.                   
Pasaulio paţinimas Vasaris 

4. 

Maisto įtaka mūsų 

sveikatai 

 

Sveiko maisto piramidė.  

Geriamojo vandens nauda ţmogaus organizmui.     

Kodėl reikia skaityti informaciją ant maisto pakuočių? 

Dailė ir technologijos Geguţė 

5. Sveika gyvensena Ar galiu rinktis augti sveikas? Pasaulio paţinimas Geguţė 
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Neigiamo poţiūrio į rūkymą, alkoholį, narkotines medţiagas 

formavimas.  

Triukšmo ţala mūsų organizmui. 

Fizinio aktyvumo nauda sveikatai. 

Kūno kultūra 

 

4 klasė 

Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas Ugdymo gairės Integracija į dalykus Data 

1. 
Fizinio aktyvumo nauda 

ţmogui 

Fizinio aktyvumo poveikis darbingumui bei sveikatai. 

Taisyklinga kūno laikysenos svarba. 

Judėjimo formų įvairovė. 

Kūno kultūra Rugsėjis 

2. Gyvenimo išmėginimai  

Pasitikėjimas savimi. Pozityvus mąstymas. 

Emocijų ir jausmų darnos reikšmė sveikatai ir savijautai. 

Veiklos ir poilsio derinimas 

Dorinis ugdymas  Spalis 

3. Kas teršia orą? 

Aplinkos ir gamtos tarša, jos įtaka sveikatai. 

Oro taršos šaltiniai ir jos maţinimo priemonės gyvenamojoje 

aplinkoje. 

 

Pasaulio paţinimas 

 

 

Spalis 

 

4. 
Mitybos piramidė 

Ryšys tarp ţmogaus kūno funkcijų ir fizinio aktyvumo. 

Vaiko mitybai būtini maisto produktų pavyzdţiai. 

Nesveiko maisto pavyzdţiai. 

Informacija maisto produktų pakuočių etiketėse. 

Kulinarinis paveldas. 

 

Pasaulio paţinimas 

Technologijos 

 

 

Lapkritis 

5. Aplinkos įtaka sveikatai 

Asmens ir aplinkos švaros svarba sveikatai. 

Atliekų tvarkymas. 

Ekologija – gyvenamosios aplinkos tvarkymas bei švarinimas. 

 

Pasaulio paţinimas  

 

 

Kovas 

6. Sveika gyvensena 

Pulsas ramybės būsenoje ir pulsas po fizinio krūvio. 

Nejudrios gyvensenos padariniai sveikatai ir darbingumui. 

Neigiamo poţiūrio į rūkymą ir alkoholį suvokimas. 

Taisyklingos kūno laikysenos ir kvėpavimo svarba ţmogaus 

organizmui. 

Vasaros malonumų  nauda sveikatai stiprinti.  

 

Kūno kultūra 

Technologijos 

Dorinis ugdymas 

 

 

Geguţė 
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Šiaulių Geguţių progimnazijos 

2016-2017 mokslo metų ugdymo plano  

5 priedas 

PREVENCINIŲ BEI KITŲ PROGRAMŲ INTEGRAVIMAS 

Programos pavadinimas Reglamentuojantis dokumentas Atsakingi 

„Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių 

medţiagų vartojimo 

prevencijos programa― 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 

įsakymas Nr. ĮSAK-494  

1-8 klasių auklėtojai, Vaiko gerovės 

komisija 

„Rengimo šeimai ir 

lytiškumo ugdymo 

programa― 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. 

įsakymas Nr. ĮSAK-179  

Socialinė pedagogė, tiksliųjų ir gamtos 

mokslų, pradinių klasių metodinės 

grupės, Vaiko gerovės komisija 

Ugdymo karjerai programa 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. 

įsakymas Nr. V-72  

1-8 klasių auklėtojai, ugdymo karjerai 

koordinatorius  

„Priešgaisrinės saugos 

mokymo programa bendrojo 

lavinimo mokykloms―  

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2003 m. birţelio 10 d. 

įsakymu  Nr.ĮSAK- 820/IV-208 . 

LR švietimo ir mokslo ministro ir LR 

vidaus reikalų ministro įsakymas 2012 

m. rugpjūčio 6 d. Nr. V-1192/1V-594 

1-4 kl. ţmogaus saugos mokytojai  

„Ţmogaus saugos bendroji 

programa― 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. 

įsakymu Nr.ĮSAK- 1159  

1-4 kl. mokytojai 

„Pagrindinio ugdymo 

etninės kultūros bendroji 

programa― 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. balandţio 12 

d. įsakymu Nr. V-651 

Dalykų mokytojai, 1-8 klasių auklėtojai 

„Sveikatos ugdymo bendroji 

programa― 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 

d. įsakymu Nr. V-1290 

Pradinių klasių, gamtos mokslų, dorinio 

ugdymo, ţmogaus saugos mokytojai 

 

 

„Antras ţingsnis― 

 

 

 

2008 m. finansuoja Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerija, įgyvendinama Nacionalinę 

smurto prieš vaikus prevencijos ir 

pagalbos vaikams 2008-2010 metų 

programą. 

 

 

 

 

 

 

1-4 kl. mokytojai 
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Šiaulių Geguţių progimnazijos 

2016-2017 mokslo metų ugdymo plano  

6 priedas 

TARPDALYKINĖ INTEGRACIJA 

Eil. 

Nr. 
Dalykai Mokytojai Tema Klasė Data 

1.  
Istorija, lietuvių k., 

tikyba 

N. Teišerskienė, I. Turovaitė, 

D. Šimkuvienė, B. Petkuvienė, 

E. Ramoškienė, L. Tamulevičienė 

Senovės baltų tikėjimas 5, 6 2016-09 

2.  
Geografija, 

istorija 

L. Martinaitienė, 

N. Teišerskienė 

Didieji geografiniai 

atradimai 
6 2016-10 

3.  
Dailė, 

matematika 

V. Ţabarauskaitė, R. Rudienė, 

E. Brikienė 
Simetrija. Ornamentai 8 2016-10 

4.  Lietuvių k., tikyba B. Petkuvienė, E. Ramoškienė Tikėjimo išbandymas 7 2016-10 

5.  Matematika, IT 
E. Brikienė, R. Balčiūnienė, 

I. Rafael, V. Krankalienė 

Duomenų vaizdavimas 

(diagramos) 
6 2016-10 

6.  
Etika, 

anglų k. 

I. Zazienė, 

I. Kačinskienė 
Socialinis etiketas 7 2016-11 

7.  Istorija, dailė 
S. Staponkus, R. Rudienė, 

V.Ţabarauskaitė 
Egipto menas 7 2016-11 

8.  Lietuvių k., tikyba B. Petkuvienė, E. Ramoškienė Gerumo samprata 5 2016-11 

9.  Biologija, fizika 
D. Urbonavičienė, 

V. Krankalienė 

Difuzija gyvoje ir 

negyvoje gamtoje 
7 2016-11 

10.  Geografija, tikyba L. Martinaitienė, E. Ramoškienė Pasaulio atsiradimas 6 2016-12 

11.  
Anglų k., 

muzika 

J.Mickutė-Penikienė, 

R.Janulienė 
Šv. Kalėdos 6 2015-12 

12.  Dailė, tikyba V. Ţabarauskaitė, E.Ramoškienė Šv. Kalėdos 5-7 2016-12 

13.  Rusų k., tikyba N. Teišerskienė, E. Ramoškienė Šv. Kalėdos 8 2016-12 

14.  
Rusų k., 

lietuvių k. 

G. Korkevičienė, 

B. Petkuvienė 

Kalėdos Lietuvoje ir 

Rusijoje 
7 2016-12 

15.  
Anglų k., 

tikyba 

D. Varpučinskienė, 

J. Mickutė – Penikienė, 

E. Ramoškienė 

Šv. Kalėdos Lietuvoje 

ir Anglijoje 
7 2016-12 

16.  Lietuvių k., IT 

B. Petkuvienė, R. Savickienė, 

D. Šimkuvienė,  I. Rafael, I. 

Turovaitė, L. Tamulevičienė 

R. Balčiūnienė, R. Zalogienė 

Laiškas Kalėdų seneliui 6-7 2016-12 

17.  Technologijos, IT 
R. Rudienė, R. Zalogienė, 

I. Rafael, R. Balčiūnienė 
Medţiagos 5-6 2017-01 

18.  

Dailė, pasaulio 

paţinimas, lietuvių 

k. 

L. Lušienė, R. Kalinienė Liaudies kūryba 4 2017-01 

19.  
Muzika, 

istorija 
A. Mockienė, S. Staponkus 

M. K. Čiurlionis – 

dailininkas ir 
5 2017-01 
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kompozitorius 

20.  Lietuvių k., IT 
I.Turovaitė, I. Rafael, 

R. Balčiūnienė. 
Kuriu pasaką 6 2017-01 

21.  
Technologijos, 

gamta ir ţmogus 

D. Kulikauskienė, 

D. Urbonavičienė 
Sveika mityba 5 2017-01 

22.  
Dailė, technologijos, 

IT 

A.Lučinskienė, R. Rudienė, 

R.Balčiūnienė, I.Rafael. 

Simetrija ir 

ornamentika 
5 2017-02 

23.  
Dailė, informacinės 

technologijos 

D. Kulikauskienė, 

V.Ţabarauskaitė, I.Rafael, 

R.Balčiūnienė, R.Zalogienė 

Karpiniai 7 2017-02 

24.  Dailė, tikyba V. Ţabarauskaitė, E.Ramoškienė Šv. Velykos 5-7 2017-03 

25.  
Matematika, 

technologijos 

R.Balčiūnienė, I. Rafael, 

I.Oss 
Erdviniai kūnai 6-7 2017-03 

26.  Rusų k., IT G. Korkevičienė, R. Balčiūnienė Būk sveikas, pavasari! 5-8 2017-03 

27.  
Lietuvių k., 

tikyba 

D. Šimkuvienė, B. Petkuvienė,   

E. Ramoškienė 
Gyvenu ne vienas 5 2017-03 

28.  
Rusų k., 

kūno kultūra 

N. Teišerskienė, 

G. Steponavičienė 
Sporto šakos 7 2017-03 

29.  
Pasaulio paţinimas, 

anglų k. 
E. Montvilienė, R. Kancerienė Metų laikai 4 2017-03 

30.  
Dailė, tikyba, 

geografija 

R. Rudienė, E. Ramoškienė, 

L. Martinaitienė 
Ikona. Šventieji 8 2017-03 

31.  Tikyba, rusų k. E. Ramoškienė, N. Teišerskienė Šv.Velykos 7 2016-03 

32.  
Lietuvių k., pasaulio 

paţinimas, dailė 
R. Kalinienė, L.Lušienė Kaziuko mugė 4 2017-03 

33.  

Lietuvių k., 

informacinės 

technologijos 

D.Šimkuvienė, 

B.Petkuvienė, I.Rafael, 

R.Balčiūnienė, R.Zalogienė 

Šeimos diena 7 2017-05 

34.  
Geografija, 

istorija 

L.Martinaitienė, 

N.Teišerskienė 
Globalinės problemos 6 2017-05 

35. Anglų k., istorija D. Varpučinskienė, S.Staponkus Turkijos stebuklai    8 2017-01 

36. Tikyba, anglų k. E.Ramoškienė, V. Urnėţienė Kalėdų ir advento 

simboliai 

   6 2016-12 
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Šiaulių Geguţių progimnazijos 

2016-2017 mokslo metų ugdymo plano  

7 priedas 

 

ETNINĖS KULTŪROS BENDROSIOS PROGRAMOS  

INTEGRAVIMAS Į MOKOMUOSIUS DALYKUS  

Eil. 

Nr. 
Dalykas Tema Klasė Data 

1.  Tikyba Šeima, giminė ir tradicijos 5 2016-09 

2.  Istorija Švenčių ratas 5 2016-09 

3.  Lietuvių k. Tautosaka – tautos lobynas 5 2016-09 

4.  Fizika Senovės dydţiai ir matavimo vienetai 7 2016-09 

5.  Anglų k. Švenčių patiekalai ir papročiai 8 2016-09 

6.  Istorija Pasaulėţiūra, mitologija, religija 7 2016-10 

7.  Lietuvių k. 

V. Krėvė. „Skerdţius―. Ţmogaus ir medţio 

paralelė (religija ir gamta); 

Lietuvių kultūros šaknys – gamtojauta (pagal . 

V. Krėvės „Skerdţių―); 

Gamtos ir ţmogaus ryšys V. Krėvės 

„Skerdţiuje―; 

Nacionalinis charakteris pagal J. Tumo – 

Vaiţganto „Pragiedrulius―. 

8 2016-10 

8.  Tikyba Šeima, giminė ir tradicijos 6 2016-11 

9.  Istorija Pagoniškoji Lietuvos kultūra ir visuomenė 8 2016-11 

10.  Lietuvių k. 

Lietuvių liaudies dainos (papročiai, elgesys, 

gamta, namai); 

Lietuvių pasaulėvoka ir pasaulėjauta lietuvių 

liaudies dainose; 

Lietuvių pasaulėjauta lietuvių liaudies dainose 

8 2016-11 

11.  Gamta ir ţmogus Lietuvių tradicinės šventės 5 2016-12 

12.  Istorija Valstiečių gyvenimas ir buitis 5 2016-12 

13.  Anglų k. Kūčių papročiai ir tradicijos 5-6 2016-12 

14.  Tikyba Kalendorinės šventės ir papročiai  5-6 2016-12 

15.  Geografija 
Etnografiniai regionai; 

Gamta tradicinėje kultūroje 

6 2016-12 

16.  Biologija Lietuvių tadicinė mityba 7 2016-12 

17.  Anglų k. Kalėdų papročiai ir tradicijos 7 2016-12 

18.  Rusų k. Lietuvių ir rusų katalikiškos šventės 8 2016-12 

19.  Tikyba Pasaulėţiūra, mitologija ir religija 7-8 2016-12 

20.  Anglų k. Kalėdų papročiai ir tradicijos 8 2016-12 

21.  Rusų k. Ţiemos švenčių papročiai 8 2016-12 

22.  Lietuvių k. Tradicinės šeimos vertybės 5 2017-01 

23.  Rusų k. Šeima, giminė ir tradicijos 6 2017-01 

24.  Lietuvių k. 
M. Vainilaitis. „Kur bakūţė samanota―. 

Vertybės (tradicijos, šeima, namai).  

6 2017-01 
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25.  
Geografija Bendruomenė ir tradicija; 

Pasaulėţiūra, mitologija ir religija 

7 2017-01 

26.  Dailė Liaudies kūryba. Karpiniai 5-7 2017-02 

27.  Technologijos Liaudies kūryba. Ornamentas 5-8 2017-02 

28.  Lietuvių k. Gamtos samprata lietuvių mitologijoje 5 2017-02 

29.  Gamta ir ţmogus 
Saulė lietuvių mitologijoje; 

Ką protėviai manė apie Mėnulį? 

6 2017-03 

30.  Lietuvių k. 
M. Valančius. „Palangos Juzė― (papročiai ir 

tradicijos) 

7 2017-03 

31.  Fizika Šviesa ir šešėliai (liaudies kūryba) 7 2017-03 

32.  Lietuvių k.  
K. Borutos romano „Baltaragio malūnas― 

folkloriškumas. 

8 2017-03 

33.  Rusų k. Mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai 6 2017-04 

34.  Gamta ir ţmogus 
Lietuvos ţemės ūkio dabar ir prieš 80 m. 

palyginimas 

5 2017-05 

35.  Geografija Gyvenamoji aplinka 6 2017-05 

36.  Lietuvių k. 
K. Boruta. „Baltaragio malūnas―. 

Folkloriškumas. 

8bcd 2017-05 

37.  Muzika Etnokultūrinė mozaika 4 2016-2017 

38.  Muzika Etnokultūrinis kalendorius 1 2016-2017 

39.  Muzika Etnografinės dainos 2 2016-2017 

40.  Šokis Folkloriniai šokiai 2-4 2016-2017 

41.  Etika Lietuvių papročiai ir tradicijos 5-8 2016-2017 

42.  Etika Baltų kultūra 5-8 2016-2017 

43.  Etika Liaudies medicina 5-8 2016-2017 

44.  Etika Paveldo vertybės 6 2016-2017 

45.  Etika Tradicinės šeimos suvokimas 7 2016-2017 

46.  Etika Lietuvių mitai apie gėrį 6 2016-2017 

47.  Technologijos Švenčių patiekalai ir papročiai 5-7 2016-2017 

48.  
Technologijos,  

tekstilės sritis 
Liaudies kūryba. Ornamentai 5-8 2016-2017 
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Šiaulių Geguţių progimnazijos 

2016-2017 mokslo metų ugdymo plano  

8 priedas 

 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS INTEGRAVIMAS Į MOKOMUOSIUS DALYKUS  

Eil. 

Nr. 
Dalykas Mokytojai Tema. Profesija Klasė Data 

1.  

Tikyba E.Ramoškienė 

„Mano vaidmenys gyvenime 

ir mano tapatybė. Mano 

svajonės ir galimybės―. 

Mokytojas. 

7 2016-09 

2.  
Lietuvių k. B.Petkuvienė 

„K.Borutos teksto „Striukis 

beuodegis―skaitymas ir 

analizavimas―. Ţemdirbys. 

5 2016-12 

3.  

Lietuvių k. B.Petkuvienė 

„A.K. Doilio teksto 

„Mėlynasis karbunkulas― 

skaitymas ir analizavimas―. 

Detektyvas. 

7 2016-12 

4.  
Informacinės 

technologijos 

R.Balčiūnienė, 

I.Rafael 

 

Pateikčių rengimas. 

Projektas „Mano svajonių 

profesija― 

7 2017-01 

5.  
Uţsienio kalbos 

Uţsienio kalbų 

met. gr. 

Rašinys „Mano svajonių 

profesija― 
7-8 2017-01 

6.  

Lietuvių kalba 

L.Tamulevičienė, 

I.Turovaitė, 

R.Savickienė, 

D.Šimkuvienė, 

B.Petkuvienė 

Rašinys „Mano svajonių 

profesija― 
6-8 2017-01 

7.  
Istorija, geografija 

N.Teišerskienė, 

L.Martinaitienė 

„Europos Sąjunga―. ES 

institucijų darbuotojas 
6-8 2017-04 

8.  
Gamta ir ţmogus D.Urbonavičienė  

„Oras ir degimas―. 

Gaisrininkas 
6 2016-2017  

9.  
Matematika - ekonomika  

R.Balčiūnienė, 

I.Rafael 

„Finansinis raštingumas―. 

Bankininkas. 
7 2016-2017  

10.  
Biologija  D.Urbonavičienė  

„Paveldimumas ir 

evoliucija―. Genetikas, 

selekcininkas 

8 2016-2017  

11.  
Fizika V.Krankalienė 

 „Vidutinis greitis―. 

Vairuotojas. 
8 2016-2017  

12.  
Matematika  

E.Brikienė, 

R.Balčiūnienė 
„Procentai―. Buhalteris. 7 2016-2017  

13.  
Dailė V.Ţabarauskaitė 

Piešinys „Mano svajonių 

profesija― 
5-8 2016-2017  

14.  
Technologijos 

N.Bartkevičienė, 

A.Lučinskienė 

„Profesijų, susijusių su 

mityba, aptarimas―. Virtuvės 
5-6 2016-2017  
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dizaineris, technologas, 

virtuvės šefas, konditeris 

„Tekstilės profesijų 

aptarimas―. Dailiųjų 

tekstilės dirbinių gamintojas, 

drabuţių modeliuotojas, 

tekstilės inţinerijos tyrėjas, 

polimerų ir tekstilės 

technologas. 

15.  
Antrosios uţsienio kalbos 

ir IT modulis 

„Bendraukime uţsienio 

kalbomis― 

L.Šidlauskienė, 

G.Korkevičienė,  

N.Teišerskienė, 

R.Balčiūnienė, 

I.Rafael 

CV rašymas, kalbos etiketas. 8 2016-2017 

16.  

Technologijos 
N.Bartkevičienė, 

A.Lučinskienė 

„Virtuvės įrangos dizaineris: 

kas kuria indus ir įrankius?―. 

Tekstilės medţiagų 

technologas, audinio 

dekoratorius „Lietuvos 

siuvimo įmonių aptarimas―. 

Siuvėjas – technologas, 

siuvėjas – konstruktorius –

sukirpėjas, tekstilės 

dizaineris ir technologas. 

7 2016-2017 

 

 


