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KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS 
2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

PRADINIO UGDYMO PROGRAMA
1 – 4 KLASIŲ MOKINIAMS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Kazlų  Rūdos Kazio  Griniaus  gimnazijoje  pradinio  ugdymo programa,  pradinio  ugdymo
programos  pritaikymas  mokiniams,  turintiems  specialiųjų  ugdymosi  poreikių, pradinio  ugdymo
individualizuota  programa,  neformaliojo  vaikų  švietimo  programos  įgyvendinamos  skyriuose:
Kazlų  Rūdos  pradinėje  mokykloje,  Antanavo  mokykloje,  Bagotosios  mokykloje  ir  Jankų
mokykloje.

2.Ugdymo plano tikslas ir uždaviniai:
Tikslas  –  atsižvelgiant  į  Mokyklos  strateginius  tikslus,  bendruomenės  poreikius,  mokinių

pasiekimų  tyrimų  duomenis,  mokinių  pasiekimų  ir  pažangos  vertinimo  rezultatus,  Mokyklos
įsivertinimo duomenis tikslingai bei veiksmingai planuoti ir organizuoti pradinį ugdymą. 

Uždaviniai:
 nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ugdymo programoms įgyvendinti;
  vienodą  dėmesį  skirti  visų  asmens  kompetencijų,  numatytų  ugdymo  programose

ugdymui(si);
 diferencijuoti ugdymą ir teikti švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualias kiekvieno

mokinio galimybes;
 sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, aktyviam dalyvavimui neformaliajame ugdyme;
 skatinti sveiką gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą.

3.Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio
ugdymo  programos  bendrajame  ugdymo  plane,  patvirtintame  LR  švietimo,  mokslo  ir  sporto
ministro 2021 m. gegužės 3 d.  įsakymu Nr.  V–688,  Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir
kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS
MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS

4.Ugdymo planas parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu, Pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.
ISAK-2433,  Geros  mokyklos  koncepcija,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo



ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą
ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

5.Mokykla, rengdama Ugdymo planą, rėmėsi švietimo stebėsenos, tarptautinių (matematikos
ir  gamtos  mokslų  TIMSS  2019)  ir  nacionalinių  (NMPP  2021  m.)  tyrimų  duomenimis  bei
rekomendacijomis,  mokinių  pasiekimų  ir  pažangos  vertinimo  informacija,  2020  m.  Mokyklos
įsivertinimo duomenimis.

6.Ugdymo planą rengė  Mokyklos direktoriaus pavaduotojos, laikinai einančios direktoriaus
pareigas 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-19 sudaryta darbo grupė.

7.Ugdymo planas sudarytas dvejiems mokslo metams: 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m. 
8.Ugdymo plane įteisinti Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl:
8.1.prioritetinių ugdymo tikslų ir uždavinių, keliamų dvejiems mokslo metams;
8.2.pradinio ugdymo proceso organizavimo laikotarpių ir mokiniams skiriamų atostogų datų;
8.3.Bendrajai programai įgyvendinti skiriamų ugdymo valandų konkrečiai klasei paskirstymo;
8.4.ugdymo turinio formavimo, mokymosi organizavimo formų;
8.5.ugdymo turinio planavimo laikotarpių,  struktūros ir  kitų su ugdymo turinio planavimu

susijusių aspektų;
8.6.edukacinių erdvių kūrimo, panaudojimo ir pritaikymo, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi

poreikius, keliamus ugdymo tikslus;
8.7.Bendrosios programos pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, ir pradinio ugdymo individualizuotos
programos įgyvendinimo;

8.8.švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo; 
8.9.ugdymo valandų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, panaudojimo;
8.10.mokinių  mokymosi  krūvio  reguliavimo  priemonių:  pasiekimų  patikrinamųjų  darbų

organizavimo būdų ir laikotarpių, didžiausio patikrinamųjų darbų skaičiaus per savaitę, užduočių,
kurios skirtos atlikti namuose, skyrimo;

8.11.mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo; 
8.12.vadovėlių  ir  kitų  mokymo(si)  priemonių  pasirinkimo,  naudojimosi  jomis  mokykloje

principų ir tvarkos;
8.13.pažintinės,  kultūrinės,  meninės,  kūrybinės veiklos  (toliau tekste  – Pažintinė kultūrinė

veikla) organizavimo;
8.14.neformaliojo vaikų švietimo organizavimo, skiriamų ugdymo valandų, mokinių skaičiaus

grupėse;
8.15.prevencinių  ir  kitų  ugdymo programų pasirinkimo ir  jų  įgyvendinimo (integruojant  į

Bendrosios  programos  dalykus  ar  vykdant  atskiras  programas,  skiriant  joms  tikslines  ugdymo
valandas);

8.16.kitų mokiniams ir mokyklai ugdymo turiniui įgyvendinti aktualių nuostatų.

III SKYRIUS
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS 
PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ

9.Mokslo metai:
9.1.2021–2022 mokslo metų ugdymo procesas prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2022

m. birželio 9 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos;
9.2.2022–2023 mokslo metų ugdymo procesas prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2023

m. birželio 9 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.
10.Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.
11.Ugdymo proceso organizavimo laikotarpiai:



Mokslo metai Pusmečiai
I pusmetis II pusmetis

2021–2022 2021-09-01–2022-01-14 2022-01-17–2022-06-09
2022–2023 2022-09-01–2023-01-13 2023-01-16–2023-06-09

12.Ugdymo procese mokiniams skiriamos atostogos, kurių bendra trukmė 2021–2022 mokslo
metais – 21, o 2022–2023 mokslo metais – 20 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos
švenčių ir poilsio dienos.

Atostogos 2021–2022 mokslo metai 2022–2023 mokslo metai
Rudens 2021-11-03–2021-11-05 2022-10-31–2022-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27–2022-01-07 2022-12-27–2023-01-06
Žiemos 2022-02-14–2022-02-18 2023-02-13–2023-02-17
Pavasario (Velykų) 2022-04-19–2022-04-22 2023-04-11–2023-04-14

13.Vasaros atostogos:
13.1.2021–2022 m. m. – 2022 m. birželio 10 d.– rugpjūčio 31 d.;
13.2.2022–2023 m. m. – 2023 m. birželio 10 d.– rugpjūčio 31 d.
14.Oro temperatūrai esant minus 20°C ar žemesnei mokiniai į Mokyklą gali nevykti. Šios

dienos  įskaičiuojamos  į  ugdymo  dienų  skaičių.  Ugdymo  procesas  atvykusiems  į  Mokyklą
mokiniams vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus 28°C
ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

15.Mokyklos  direktorius,  esant  aplinkybėms,  keliančioms  pavojų  mokinių  sveikatai  ar
gyvybei,  priima  sprendimus  dėl  ugdymo  proceso  koregavimo  ar  sustabdymo.  Sprendimus  dėl
ugdymo  proceso  koregavimo,  įskaičiavimo/neįskaičiavimo  į  ugdymo  dienų  skaičių derina  su
Mokyklos taryba, Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.
         16.Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar
įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar
esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali  būti organizuojamas kasdieniu
mokymo  proceso  organizavimo  būdu  (mokykla  yra  dalykų  brandos  egzaminų  centras,  vyksta
remonto darbai mokykloje ir kt.) reglamentuojama Bendrųjų ugdymo planų 7 priede.

17.Mokykla  pradėdama  ugdymo  procesą  organizuoti  nuotoliniu  mokymo  proceso
organizavimo būdu, pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį sinchroniniam ir asinchroniniam
ugdymui  organizuoti.  Ugdymo  proceso  tvarkaraštis,  jo  keitimai  mokiniui,  mokinio  tėvams
(globėjams, rūpintojams) turi būti žinomi iš anksto. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė –
90  min.  Pamokos  struktūra  pritaikoma  asinchroniniam  ir  sinchroniniam  ugdymui  organizuoti,
atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus ir mokinių amžių. Mokiniams mokantis asinchroniniu
būdu,  mokytojas  asinchroniniam  ugdymui  skirtą  ugdymo  proceso  laiką  skiria  mokinių
konsultacijoms. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu,
nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės trukmės, skirta pietų pertraukai.
         18.Mokykla įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo
būdu.  Išsiaiškinus,  kad  mokinio  namuose  nėra  sąlygų  mokytis,  taip  pat  mokiniams,  turintiems
vidutinių,  didelių  ar  labai  didelių  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  (išskyrus  atsirandančius  dėl
išskirtinių gabumų), užtikrinamos sąlygos mokytis mokykloje,  jeigu mokykloje nėra aplinkybių,
kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių ugdymo proceso organizuoti
mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas.
          19.Atsiradus poreikiui  atskirų  dalykų (arba  dalyko dalies)  mokymuisi,  mokykla  gali
perskirstyti  klases ir sudaryti laikinąsias grupes  iš paralelių klasių mokinių arba apjungdama ne
daugiau nei dviejų gretimų klasių mokinius. 



ANTRASIS SKIRSNIS
MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

20.Pradinio ugdymo programos turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis ugdymas,
matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, fizinis ugdymas.

21.Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka,  kurios trukmė 1 klasėse – 35
min., 2–4 klasėse – 45 min.

22.Ugdymo procesą organizuojant ne pamoka, o kitomis ugdymo organizavimo formomis –
kūrybine, tiriamąja, projektine veikla ar kt.:

22.1.Ugdomosios  veiklos  (derinant  formaliojo  ir  neformaliojo  vaikų  švietimo  programų
turinį) trukmė per dieną gali vykti: 1 klasėje – ilgiau nei 5, 2–4 klasėse – nei 6 ugdymo valandos. Į
šį laiką neįskaičiuojamas pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas;

22.2.Numatomos pertraukos, skirtos mokinių poilsiui. Visų pertraukų bendras laikas sudaro
ne mažiau kaip 1 valandą 10 min. per dieną;

22.3.ugdymo  procesas  organizuojamas  ne  tik  Mokykloje,  bet  ir  už  jos  ribų  (muziejuose,
parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.).

23.Pažintinei  kultūrinei  veiklai  per  mokslo  metus  skiriama:  1–2 klasėse -  8–9 dienos  (ne
mažiau  40  pamokų),  3–4  klasėse  –  10  d.  (ne  mažiau  50  pamokų).  Šios  dienos  numatomos
planuojant  bendrus  Mokyklos  renginius  ir  klasės  vadovo  organizuojamas  veiklas.  Jos
įskaičiuojamos  į  ugdymosi  dienų  skaičių.  Ši  veikla  yra  ugdymo  proceso  dalis,  ja  siekiama
Bendrojoje programoje numatytų ugdymo tikslų. 

24.Ugdymą  organizuojant  tiek  pamoka,  tiek  kitomis  mokymosi  organizavimo  formomis
įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys.

25.Mokykla  einamaisiais  mokslo  metais  gali  koreguoti  ugdymo  procesą  ir  turinį  pagal
pasikeitusius  mokinių  ugdymosi  poreikius,  mokinių  ugdymosi  rezultatus,  išlaikydama  mokslo
metams skirtą pamokų/ugdymo valandų skaičių.

26.Minimalus pamokų skaičius pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per metus,
savaitę:

Dalykai   1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė
Iš visos skiriama
pamokų Pradinio

ugdymo programai
Dorinis ugdymas (tikyba arba
etika) 35 / 1 35 / 1 35 / 1 35 / 1 140 / 4

Lietuvių kalba ** 280 / 8 245 / 7 245 / 7 245 / 7 1015 / 29
Užsieni kalba (anglų) 0 70 / 2 70 / 2 70 / 2 210 / 6
Matematika** 140 / 4 175 / 5 140 / 4 175 / 5 630 / 18
Pasaulio pažinimas 70 / 2 70 / 2 70 / 2 70 / 2 280 / 8
Meninis ugdymas: 175 / 5 175/ 5 175 / 5 175 / 5 700 / 20
             Dailė ir technologijos 70 / 2 70 / 2 70 / 2 70 / 2 280 / 8
                                   Muzika 70 / 2 70 / 2 70 / 2 70 / 2 280 / 8
                                       Šokis 35 / 1 35 / 1 35 / 1 35 / 1 140 / 4
Fizinis ugdymas*** 105 / 3 105 / 3 105 / 3 105 / 3 420 / 12
Iš  viso  privalomų  pamokų
skaičius metams 770 / 22 840 / 24 805 / 23 840 / 24 3255 / 93

Pamokos,  skiriamos mokinių
ugdymosi poreikiams tenkinti 70 / (2) 105 / (3) 175 / (5)

Neformalusis švietimas 140 / (4) 140 / (4) 280 / (8)
Pastaba:
**Minimalus  pamokų  skaičius  lietuvių  kalbai  ir  matematikai  gali  būti  koreguojamas  tarp  klasių,  atsižvelgiant  į
praėjusiais mokslo metais skirtą pamokų skaičių.
***Fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą.



27.Bendrosios  programos  ugdymo  dalykams  skiriamos  ugdymo  valandas  per  savaitę
kiekvienai klasei:

                                Klasės
Dalykai

Dalyko savaitinių ugdymo valandų skaičius

1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c
Dorinis ugdymas
Tikyba / etika

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lietuvių kalba 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Užsienio kalba (anglų) - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematika 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5
Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dailė ir technologijos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Šokis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fizinis ugdymas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Privalomų ugdymo 
valandų skaičius mokiniui
per savaitę

23 23 25 25 25 24 24 24 25 25 25

Valandos, skiriamos 
mokinių ugdymo (si) 
poreikiams tenkinti :
Individualioms ir 
grupinėms matematikos 
konsultacijoms

1 1 1

Iš viso Bendrajai programai
įgyvendinti valandų 
skaičius

23 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Neformaliojo vaikų 
švietimo valandos

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

27.1. Antanavo skyrius:

Dalykai Dalyko savaitinių pamokų skaičius
Jungtinė klasė
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Pradinio

ugdymo
programa

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 3
Lietuvių kalba 8 7 7 7 22
Užsienio kalba (anglų) 0 2 2 2 6
Matematika 4 5 4 5 14
Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 6
Dailė ir technologijos 2 2 2 2 6
Muzika 2 2 2 2 6
Šokis 1 1 1 1 3
Fizinis ugdymas 3 3 3 3 9



Minimalus  privalomų  pamokų  skaičius
mokiniui

23 25 24 25 75

Pamokos,
skiriamos mokinių
ugdymo(-si)
poreikiams
tenkinti:

Grupinės ilgalaikės konsultacijos, mokymosi pagalbai
teikti:

3

1 1 1

Pamokų skaičius mokiniui per savaitę 23 26 26  25 78

Neformalusis vaikų švietimas 2 2 2 6

27.2. Bagotosios mokykla:

Dalykai Dalyko savaitinių pamokų skaičius
Jungtinė klasė
1 klasė 2 klasė Pradinio ugdymo programa

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1
Lietuvių kalba 8 7 8
Užsienio kalba (anglų) 0 2 2
Matematika 4 5 5
Pasaulio pažinimas 2 2 2
Dailė ir technologijos 2 2 2
Muzika 2 2 2
Šokis 1 1 1
Fizinis ugdymas 3 3 3
Minimalus  privalomų  pamokų  skaičius
mokiniui

23 25 26

Pamokos, skiriamos mokinių ugdymo(-si)
poreikiams tenkinti:

1

Pamokų skaičius mokiniui per savaitę 23 226 26

Neformalusis vaikų švietimas 2 2

27.3. Jankų mokykla:
Dalykai Dalyko savaitinių pamokų skaičius

Jungtinė klasė
1 klasė 4 klasė 2 klasė 3 klasė Pradinio

ugdymo
programa

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 3
Lietuvių kalba 8 7 7 7 22
Užsienio kalba (anglų) 0 2 2 2 6
Matematika 4 5 5 4 14
Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 6



Dailė ir technologijos 2 2 2 2 6
Muzika 2 2 2 2 6
Šokis 1 1 1 1 3
Fizinis ugdymas 3 3 3 3 9
Minimalus  privalomų  pamokų  skaičius
mokiniui

23 25 25 24 75

Pamokos,  skiriamos
mokinių ugdymo(-si)
poreikiams tenkinti:

Grupinės  ilgalaikės  konsultacijos,  mokymosi
pagalbai teikti:

3

1 1 1

Pamokų skaičius mokiniui per savaitę 23 26 26  25 78

Neformalusis vaikų švietimas 2 2 2 6

28.Pamokų  skaičių  klasei  per  savaitę  sudaro:  privalomos  pamokos  visiems  klasės  mokiniams;
pamokos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti; valandos neformaliojo vaikų švietimo
programoms įgyvendinti.

29.Valandos, skirtos  mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti naudojamos individualioms ir
grupinėms matematikos konsultacijoms 3 klasėse, mokymosi pagalbai teikti gabiems mokiniams,
mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi pasiekimams. Skiriama 1
savaitinė  pamoka,  kurios  turinį  mokytojas  planuoja  ir  organizuoja  atsižvelgdamas  į  mokinių
poreikius ir matematikos dalyko programą.

30.Planuodamas ugdymo turinį, mokytojas vadovaujasi Pradinio ugdymo Bendrąja programa
ir atsižvelgia į šiuos aspektus: Mokyklos pradinio ugdymo planą, dalykui ar neformaliojo švietimo
būreliui  skirtų  valandų  skaičių,  prevencines  programas,  integruotas  į  Bendrosios  programos
dalykus,  Mokyklos  prioritetus,  mokinių  pažangos  ir  pasiekimų  vertinimo  tvarką  Mokykloje,
Mokyklos materialinę bazę, mokinių poreikius, mokymosi motyvaciją ir kt. 
          31. Neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos, atsižvelgiant į mokinių neformaliojo
švietimo poreikius, numatomus ugdymo prioritetus, mokyklos lėšas. Mokiniai renkasi neformaliojo
vaikų švietimo programas, padedančias atsiskleisti jų pomėgiams, talentams. 
          32. Mokinių skaičių neformaliojo vaikų švietimo grupėje pagal turimų mokymo lėšų dydį
nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba. Neformaliojo vaikų švietimo programose
dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių registre.

TREČIASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ

ĮGYVENDINIMAS

33.Ugdymo sričių/ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:
33.1.Dorinis ugdymas:
33.1.1.tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tikybą; 
33.1.2.dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų

(globėjų) parašytą prašymą.
33.2.Kalbinis ugdymas:
33.2.1.lietuvių kalbos dalykas yra Pradinio ugdymo programos sudedamoji dalis;
33.2.2.lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro patvirtintą lietuvių kalbos pradinio ugdymo Bendrąją programą, skiriant Ugdymo
plano 22 punkte nurodytas pamokas;

33.2.3.pirmosios užsienio-anglų kalbos mokymas:



33.2.3.1.pirmosios  užsienio  kalbos  (anglų)  mokoma(si)  antraisiais–ketvirtaisiais  pradinio
ugdymo programos metais;

33.2.3.2.užsienio  kalbai  mokyti  visose  2–4  klasėse  skiriama  po  2  ugdymo  valandas  per
savaitę.

33.3.Socialinis gamtamokslinis ugdymas:
33.3.1.gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė (35 pamokos) pasaulio pažinimo

dalykui  skirto  ugdymo  laiko.  Rekomenduojamos  ugdymo  veiklos,  sudarančios  sąlygas  ugdytis
praktinius gamtamokslinius gebėjimus, todėl vieną ketvirtąją (8–9 pamokos) dalykui skiriamo laiko
ugdymas vyks tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie
vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, laboratorijose;

33.3.2.socialiniams  gebėjimams  ugdytis  ne  mažiau  viena  ketvirtoji  (17  pamokų)  pasaulio
pažinimo  dalyko  laiko  skiriama  ugdymo  procesą  organizuoti  socialinės,  kultūrinės  aplinkos
pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose
ir  pan.).  Sprendimas organizuoti  ugdymo procesą kitose edukacinėse erdvėse paliekamas klasės
mokytojui drauge su tėvų bendruomene, atsižvelgiant  į  klasės bendruomenės poreikius,  turimus
išteklius ir galimybes.

33.5.Fizinis ugdymas:
33.5.1.ne mažiau kaip 105 pamokos per metus (3 pamokos per savaitę), skiriamos fiziniam

ugdymui;
33.5.2.specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip:
33.5.2.1.mokiniai  dalyvauja  ugdymo veiklose  su  pagrindine  grupe,  bet  pratimai  ir  krūvis

jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas,
33.5.2.2.tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne Mokykloje;
33.5.3.siekiant  skatinti  mokinių  fizinį  aktyvumą,  sveikatinimą,  ugdymo  proceso  metu

organizuojamos judriosios pertraukos, rytinės mankštos ir fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos.
33.6.Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis):
33.6.1.dailės  ir  technologijų dalyko ugdymui  skiriama 70 pamokų per  metus, iš  kurių  ne

mažiau kaip vienas trečdalis (23 pamokos) laiko skiriamas technologiniam ugdymui;
          33.6.2.muzikos dalyko ugdymui skiriama 70 pamokų per metus,

33.6.3.šokio dalyko ugdymui skiriama 35 pamokos per metus;
33.6.4.atsižvelgiant  į  mokinių  meninio  ugdymo  poreikius,  Mokykloje  siūloma  lankyti

neformaliojo vaikų švietimo meninės krypties būrelius.
         33.7.Informacinės technologijos:
         33.7.1.skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti  per  visus dalykus ugdymo procese
naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos;

33.7.2.  integruotai  ar  atskira  pamoka  (jas  skiriant  iš  pamokų,  skirtų  mokinių  poreikiams
tenkinti)  ugdomas mokinių informacinis mąstymas, mokoma kūrybiško ir atsakingo šiuolaikinių
technologijų naudojimo, saugaus ir atsakingo elgesio skaitmeninėje aplinkoje, skaitmeninio turinio
kūrimo.

34.Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas. 
Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį ir auklėjamąją veiklą integruojama:
34.1.bendrųjų  kompetencijų  ir  gyvenimo  įgūdžių  integruojamųjų  programų  –  Mokymosi

mokytis,  Komunikavimo,  Darnaus  vystymosi,  Kultūrinio  sąmoningumo,  Gyvenimo  įgūdžių
ugdymo  programų  pagrindai  (Pradinio  ir  pagrindinio  ugdymo  bendrųjų  programų,  patvirtintų
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433
„Dėl  Pradinio  ir  pagrindinio  ugdymo  bendrųjų  programų  patvirtinimo“,  11  priedas  „Bendrųjų
kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“). Šių programų atskirai planuoti ir vykdyti nereikia,
jos yra integruojamos į Bendrosios programos turinį;

34.2.Prevencinės programos:
34.2.1.Žmogaus  saugos  bendroji  programa,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir

mokslo  ministro  2012  m.  liepos  18  d.  įsakymu Nr.  V-1159  „Dėl  Žmogaus  saugos  bendrosios
programos patvirtinimo“;



34.2.2.Sveikatos  ir  lytiškumo  ugdymo  bei  rengimo  šeimai  bendroji  programa,  patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941; 

34.2.3.  1-4  klasėse  įgyvendinama,  pasirinkta  prevencinė  programa  „Gyvenimo  įgūdžių
ugdymas“ (pradinės klasės).

34.3. Mokytojas Ilgalaikiuose, Klasės vadovo veiklos planuose numato ugdymo dalykus, į
kuriuos integruojamas Sveikatos ir  lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios,  Žmogaus
saugos bendrosios ir mokyklos pasirinktų prevencinių programų, ugdymo turinys.

35.Vadovėliais  ir  mokymo  priemonėmis  aprūpinama  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310 „Dėl bendrojo ugdymo
dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos
aprašu“:

35.1.vadovėliai  parenkami  vadovaujantis  tęstinumo  principu  ir  Bendrojo  ugdymo  dalykų
vadovėlių  ir  kitų  mokymo  priemonių  duomenų  baze.  1–4  klasėse  ugdymo  procese  naudosime
serijos  „Taip“   (lietuvių  kalbos  ir  matematikos).  Pasaulio  pažinimo  pamokose  1-2  klasėse
naudosime serijos  „Taip“ vadovėlius,  3-4 klasėse  – serijos  „Šok“ vadovėlius  „Gilė“.  Muzikos
pamokose 1-4 klasėse serijos „Šok“ vadovėlį  „Vieversys“  ir anglų kalbos „Yummy  English“
vadovėlius;

35.2.mokymo priemonių parinkimas ir paskirstymas vykdomas Mokyklos metodinės grupės
narių susitarimu.

36.Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonės:
36.1.maksimalus pamokų/ ugdymo(si) valandų skaičius: 1 kl. – 23 val., 2 kl. – 25 val., 3 kl. –

25 val., 4 kl. – 25 val.;
36.2.pasiekimų patikrinamųjų darbų organizavimas:
36.2.1.kontroliniai  darbai  organizuojami  1–4  klasėje  baigus  dalyko  temą  ar  skyrių.

Mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį
darbą mokiniai ir jų tėvai informuojami elektroniniame dienyne ne vėliau kaip prieš tris dienas.
Darbai neorganizuojami po atostogų ar šventinių dienų;

36.2.2.gali būti skiriami 2–4 patikrinamieji darbai per savaitę, kurie trunka iki 20 min.
36.3.namų darbų skyrimo organizavimas:
36.3.1.atostogų laikotarpiu mokiniams namų darbai neskiriami;
36.3.2.namų  darbų  skyrimą  1–4  klasių  mokiniams  mokytojai  derina  tarpusavyje,

bendradarbiaujant su tėvais: 
36.3.3.rekomenduojama  per dieną skirti namų darbų:
 1 klasėje – iki 20 min.; 
 2 klasėje – iki 30 min.;
 3 klasėje – iki 1 val.; 
 4 klasėje – iki 1,5 val.    
36.3.4.namų darbai privalo atitikti mokinio galias ir būti naudingi tolesniam mokymuisi.
36.4.Mokiniams, kuriems iškyla sunkumų tinkamai įvykdyti užduotis, skirtas atlikti namuose,

dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, rekomenduojami dienos centrai, pailgintos
dienos grupė. 

37.Mokykla  organizuoja  mokinių  mokymosi  krūvio  stebėseną  ir  remdamasi  turimais
duomenimis, jeigu reikia, koreguoja ugdymo procesą.  

38.Mokiniai,  besimokantys  dailės,  muzikos  mokyklose,  sportinės  krypties  neformaliojo
švietimo įstaigose  ir  baigusieji  jas,  neatleidžiami  nuo atitinkamo privalomojo  dalyko savaitinių
pamokų lankymo.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
       MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

39.Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo  ministro  patvirtintais  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  bendrojo  ugdymo  programose



dalyvaujančių  mokinių  mokymosi  pasiekimų  vertinimą,  vertinimo  rezultatų  panaudojimą,  ir
Bendrąja  programa  bei  Mokyklos  mokinių  pažangos  ir  pasiekimų  vertinimo  tvarkos  aprašu,
patvirtintu Kazlų Rūdos pradinės mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-23.

PENKTASIS SKIRSNIS
 NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS

40.Neformaliojo vaikų švietimo veikla skirta mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms
kompetencijoms  ugdyti  per  pasirinktą  meninę,  sportinę,  techninės  kūrybos  ar  kitą  veiklą,  kuri
padeda atsiskleisti mokinių pomėgiams ir talentams.  

41.Mokykla  kiekvienų  mokslo  metų  pabaigoje  įvertina  ateinančių  mokslo  metų  mokinių
neformaliojo vaikų švietimo poreikius,  prireikus juos tikslina  mokslo metų pradžioje.  Mokiniai  gali
rinktis  dailės,  muzikinio,  informacinių  technologijų,  matematinio,  gamtos  pažinimo,  ekologinio,
sportinio, šokių, pilietinio, kalbinio ugdymo neformaliojo vaikų švietimo krypčių programas.

42.Neformalusis vaikų švietimas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų, numatant
veiklų intensyvumą, periodiškumą, trukmę.

43.Neformaliojo vaikų švietimo grupę sudaro ne mažiau kaip 10 mokinių. 
44.Siekiant užtikrinti vaikų užimtumą ir turiningą laisvalaikį, į neformaliojo vaikų švietimo veiklą

įtraukiami mokiniai, gyvenantys nepalankiomis socialinėmis, ekonominėmis, kultūrinėmis sąlygomis,
turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gyvenantys kaimo vietovėse.

45.Neformaliojo vaikų švietimo programos per mokinių atostogas vykdomos Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

                                                          ŠEŠTASIS SKIRSNIS 
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL  
                                              PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ
          46.Esant poreikiui, mokymosi pagalbai gali būti skiriamos trumpalaikės ir/arba ilgalaikės
konsultacijos. Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio
mokymosi krūvį. Ilgalaikės konsultacijos (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi
krūvį.  Mokinių tėvai  (globėjai,  rūpintojai)  elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie
mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos formą ir, vykstant konsultacijoms, apie mokinio
daromą pažangą. 
          47.Mokymosi pagalba ugdymo procese turi būti teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji
reikalinga. Ypač svarbi mokymosi pagalba mokiniui: 
         47.1.dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų; 
        47.2.gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą; 
        47.3.gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus; 
        47.4.jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio ugdymo
bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; 
        47.5.jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis; 
        47.6.jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygio ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta mokymosi
sritimi;
        47.7.patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu;
        47.8.kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais.
        48.Mokykla ugdymo procese privalo laiku užtikrinti sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima:
žemų  pasiekimų  prevenciją,  intervenciją  sprendžiant  iškilusias  problemas  ir  kompensacines
priemones (suteikiama tai, ko mokiniai negali gauti namuose, ir pan.). 
        49.Mokykla paskiria asmenį, atsakingą už mokymosi pagalbos teikimo organizavimą.

SEPTINTASIS SKIRSNIS 
MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS



50.Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

51.Mokiniai mokomi namie savarankišku ar (ir) nuotoliniu  mokymo proceso organizavimo
būdu. Mokiniui, mokomam namie, Mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir
atsižvelgdama į  gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas,  parengia individualų ugdymo
planą.

52.Pradinio ugdymo bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal atskirus
ugdymo dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį. 

53.Mokiniams, kurie mokosi namie:
53.1.pagal  pradinio  ugdymo  programą  savarankišku  ar  (ir)  nuotoliniu  mokymo  proceso

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma:
53.1.1. 1–3 klasėse skiriama 315 pamokų per mokslo metus (9 pamokos per savaitę) Pradinio

ugdymo bendrųjų programų ugdymo dalykams įgyvendinti; 
53.1.2. 4 klasėje – 385 pamokos per mokslo metus (11 pamokų per savaitę). 

                                                        AŠTUNTASIS SKIRSNIS 
ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR
PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

54.Mokykla, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą (toliau –
tarptautinė bendrojo ugdymo programa):
54.1.sudaro galimybes asmenų mokymosi tęstinumui pagal atvykusiųjų ir/ar grįžusiųjų į Lietuvą
pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą; 
54.2.priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5
d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas); 
54.3.tėvų (globėjų)  pageidavimu priima vaiką,  kuriam tais  kalendoriniais  metais  sukanka šešeri
metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu užsienio valstybėje vaikas buvo ugdomas
mokykloje  pagal  priešmokyklinio  ugdymo ar  formaliojo  švietimo programas  ir  tėvai  (globėjai)
pateikia tai patvirtinančius dokumentus;
54.4.vaiką,  kuriam  tais  kalendoriniais  metais  sukanka  septyneri  metai,  nesiugdžiusį  Lietuvos
Respublikoje pagal  priešmokyklinio  ugdymo programą,  priima mokytis  pagal  pradinio  ugdymo
programą; 
54.5.išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais, švietimo
pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 
54.6.informuoja  valstybinės  mokyklos  (biudžetinės  įstaigos)  savininko  teises  ir  pareigas
įgyvendinančią instituciją, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją
instituciją  ar  jos  įgaliotą  asmenį,  valstybinės  ir  savivaldybės  mokyklos  (viešosios  įstaigos)  ar
nevalstybinės mokyklos savininką (dalyvių susirinkimą);
54.7.prieš pradedant mokiniui mokytis mokykloje, mokyklos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas už
mokinių,  baigusių tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar  jos dalį,  mokymosi  koordinavimą,
kartu su mokinio būsimos klasės vadovu, mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria
poreikį  tam  tikrą  laiko  dalį  intensyviai  mokytis  lietuvių  kalbos,  numato  tolesnio  mokymosi
perspektyvą, švietimo pagalbos poreikį: 



54.7.1.sudaro  mokinio  individualų  ugdymo  planą,  atsižvelgdama  į  jo  mokymosi  pasiekimus.
Individualiame ugdymo plane gali būti numatytas ir pamokų skaičiaus perskirstymas tarp dalykų,
numatytų Bendrųjų ugdymo planų 75, 109, 129 punktuose, sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti
dalies dalykų, esant aukštesniems šių dalykų pasiekimams, nei numatyta bendrosiose programose, ir
šių dalykų pamokas skirti lietuvių kalbai mokyti;
54.7.2.numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, mokyklos teikiamos pagalbos
formas  ir  būdus,  mokyklos,  mokinio  ir  mokinio  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  įsipareigojimus.
Adaptaciniu  laikotarpiu  rekomenduojama  stebėti  mokinių  individualią  pažangą,  pasiekimus.  Į
mokinio  adaptacijos  procesų  valdymą  turi  būti  įtraukta  mokyklos  vaiko  gerovės  komisija.
Kiekvieno mokinio adaptacijos trukmės laikas individualus, mokykla konstatuoja adaptacijos laiko
pabaigą, atsižvelgdama į tai, kaip mokiniui sekasi adaptuotis. Adaptacijos laikotarpiu taikomas tik
formuojamasis vertinimas.
55.Mokykla, organizuodama atvykusio ar grįžusio asmens mokymą, kuris mokėsi pagal tarptautinę
bendrojo ugdymo programą ar yra ją baigęs:
55.1.nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ar teisėtais mokinio atstovais,
teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą ir gauna grįžtamąją informaciją;
55.2.konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo; 
55.3.paskiria  asmenį,  galintį  padėti  atvykusiam  asmeniui  sklandžiai  įsitraukti  į  mokyklos
bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą, prireikus pasitelkia mokinius savanorius;
55.4.numato klasės vadovo,  mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir  mokinio tėvais  (globėjais,
rūpintojais). 
56.Jeigu atvykęs mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, mokykla gali organizuoti:
56.1.lietuvių  kalbos  mokymąsi  intensyviu  būdu  (išlyginamosiose  klasėse,  grupėse  ar  kitomis
formomis), kartu užtikrindama, kad kitų dalykų jis mokytųsi kartu su bendraamžiais;
56.2.intensyvų  vien  lietuvių  kalbos  mokymąsi  iki  vienų  metų  (išimtiniais  atvejais  ir  ilgiau)  ar
trumpiau ir pagalbos pagal mokinio poreikius teikimą kelerius (2–4) metus;
56.3.mokinio  mokymąsi  kartu  su  kitais  bendraamžiais  paskirtoje  klasėje,  teikdama  reikiamą
mokymosi ir kitą švietimo pagalbą;
56.4.mokymąsi kitu mokyklos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais).

V SKYRIUS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ),
UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS 
ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS

57.Mokykla, rengdama  Ugdymo planą, vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių,  ugdymo  organizavimo  tvarkos  aprašu,  patvirtintu  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir
mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

58.Mokykla  švietimo  pagalbą  mokiniui  (specialiąją  pedagoginę,  socialinę  pedagoginę,
psichologinę ir specialiąją) teikia įgyvendindama Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau tekste
– PPT) ar Mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, atsižvelgdama į: 

58.1.mokinių turimus specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, dideli ir
labai dideli);     

58.2.Mokyklos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje;      
58.3.Mokyklos  galimybes  (specialistų  komandą,  ugdymo(si)  aplinkas,  turimas  mokymo ir

švietimo pagalbos lėšas, mokymo priemones).
59.Specialioji pedagoginė pagalba teikiama:



59.1.ugdymo proceso metu, atsižvelgiant į mokinio galias ir keliamus ugdymo(si) tikslus;
59.2.specialiųjų pratybų forma: individualių, mažoms grupelėms (2–5 mokiniai).
59.3.specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui teikia:
59.3.1.logopedas  –  mokiniams,  turintiems  kalbos  ir  komunikacijos  sutrikimų  ir  kuriems

nustatyti  skaitymo  ir  rašymo  sutrikimai,  skiriama  ne  mažiau  kaip  1  grupinės,  individualios
logopedinės pratybos per savaitę;

59.3.2.specialusis  pedagogas  –  ne  mažiau  kaip  1  lietuvių  kalbos  ir  matematikos  bei  kitų
dalykų (pagal poreikį) specialiosios pratybos per savaitę.

60.Individualių ir grupinių pratybų grafikai sudaromi ir tvirtinami iki rugsėjo 15 d.
61.Per mokslo metus Mokyklos vaiko gerovės komisijai ar PPT įvertinus ir rekomendavus,

galima keisti pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių.
62.Specialiosios pagalbos (mokytojo padėjėjo) organizavimas:
62.1.mokytojo  padėjėjo  pagalba  teikiama  nedidelių,  vidutinių,  didelių  ir  labai  didelių

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdymo proceso metu (pamokų, pertraukų,
popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu);

62.2.mokytojo padėjėjas padeda mokiniui ar mokinių grupei atlikti su ugdymusi, savitarna,
savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis
ugdymui skirtomis priemonėmis.

63.Psichologinė  pagalba  teikiama  pamokų  ir  ne  pamokų  metu  pagal  poreikį.  Teikiamos
pagalbos  formos:  konsultavimas,  įvertinimas  atliekant  pirminį  specialiųjų  ugdymosi  poreikių
vertinimą,  mokinio  asmenybės  ir  ugdymosi  problemų,  galių  ir  sunkumų nustatymas,  švietimas
(mokinių, tėvų, mokytojų), psichologinių problemų prevencija ir tiriamoji veikla.

64.Socialinė pedagoginė pagalba teikiama pamokų ir  ne pamokų metu pagal poreikį šiose
srityse:

64.1.konsultavimas – mokinio, mokinių grupės, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), siekiant
padėti išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje, padedant mokytis ir
kitaip elgtis;

64.2.tyrimų organizavimas – aplinkos poveikio mokinio(-ių) ugdymosi sunkumams nustatyti
analizė;

64.3.socialinių  ir  gyvenimo įgūdžių  formavimas – mokymas priimti  sprendimus  ir  spręsti
problemas, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, skatinimas pažinti save, laikytis visuomenei
priimtinų elgesio normų, valdyti emocijas, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius ir kt;

64.4.elgesio korekcija – socialiai priimtino elgesio modeliavimas;
64.5.nusikalstamumo,  Mokyklos  nelankymo,  narkotinių  ir  psichotropinių  medžiagų

vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių veiksmų prevencija.
65.Specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo), mokytojo

padėjėjo pagalba derinama tarpusavyje.
66.Specialiųjų  poreikių  mokiniui  padarius  pažangą  ir  pasiekus  Bendrųjų  ugdymo  planų

pradinio ugdymo programose  numatytą  pasiekimų lygį,  raštu kreipiamasi  į  PPT dėl  specialiojo
ugdymosi nutraukimo.

ANTRASIS SKIRSNIS 
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS

67.Mokykla  kiekvienam  mokiniui,  turinčiam  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  sudaro
individualų ugdymo planą, kuriame nurodomos:

 programa (Bendroji, Pritaikyta ar Individualizuota); 
 švietimo pagalbos teikimas; 
 specialiosios pratybos ir pamokos;
 kitų specialistų teikiama pagalba.



68.Individualų  ugdymo  planą  sudaro  klasės  mokytojas,  bendradarbiaudamas  su  mokiniu,
mokinio  tėvais  (globėjais),  švietimo  pagalbos  specialistais  ir  kitoms  institucijomis,  kurios
kviečiamos esant poreikiui kaip konsultantai.

69.Individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, siekiant tenkinti jo pagalbos ir paslaugų
ugdymo procese reikmes, padėti mokytis, pripažįstant ir plėtojant jo gebėjimus ir galias.

70.Mokykla, rengdama individualų ugdymo planą:
70.1.pritaiko  Bendrąjį  ugdymo  planą  iki  20  procentų  koreguodama  dalykų  programoms

įgyvendinti skiriamų pamokų skaičių, nurodytą Ugdymo plano 22 punkte;
70.2.numato specialiąsias pamokas, galinčias ugdyti mokinių raštingumą, suteikti bendrąsias

ir dalykines kompetencijas;
70.3.teikia  mokymosi  pagalbą,  padedančią  įveikti  mokymosi  sunkumus,  kylančius  dėl

specialiųjų ugdymosi poreikių;
70.4.užtikrina  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  turinčių  mokinių  ugdymosi  tęstinumą  ir

nuoseklumą.
71.Mokiniui, kuris mokosi pagal Pradinio ugdymo individualizuotą programą, ugdymo planas

sudaromas atsižvelgiant į PPT rekomendacijas, mokinio intelektines galias (sutrikimo lygį):
71.1.ugdymo veiklos mokytojo nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos, atsižvelgiant į kitų

ugdyme ir švietimo pagalbos teikime dalyvaujančių specialistų rekomendacijas;
71.2.1–2 pamokomis gali būti mažinamas privalomų pamokų skaičius per savaitę, didinant

neformaliojo vaikų švietimo valandų skaičių.

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS I DALIS
(5 – 8 KLASIŲ MOKINIAMS)

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pagrindinio ugdymo programos I  dalis įgyvendinama Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio
progimnazijoje. 

2. Ugdymo plano tikslas – formuoti ugdymo turinį, stiprinant mokinių gebėjimų pažinimo bei
pasiekimų gerinimo priemones ir  organizuoti mokinių poreikius atitinkantį ugdymą(si) taip,  kad
kiekvienas  mokinys  pasiektų  asmeninės  pažangos  ir  geresnių  ugdymo(si)  rezultatų  ir  įgytų
mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą. 

3.  Ugdymo plano uždaviniai:
3.1. sudaryti tinkamas sąlygas ugdymo turiniui kurti ir užtikrinti jo įgyvendinimą;
3.2. gerinti mokymosi pasiekimus, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos;
3.3.  numatyti  ugdymo  būdus,  formas  ir  priemones  tikslingam  bendrųjų  kompetencijų

ugdymui;
3.4. nustatyti pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti ir mokymosi pagalbai

teikti;
4.   Ugdymo  planas  parengtas  ir  įgyvendinamas  vadovaujantis  2021–2022  ir  2022–2023

mokslo metų pradinio,  pagrindinio ir  vidurinio ugdymo programų bendraisiais  ugdymo planais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.
V-688  „Dėl  2021–2022  ir  2022–2023  mokslo  metų  pradinio,  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo
programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“  (toliau  –  Bendrieji  ugdymo planai) ,  Pradinio,
pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo programų aprašu,  patvirtintu  Lietuvos Respublikos  švietimo ir
mokslo  ministro  2015  m.  gruodžio  21  d.  įsakymu  Nr.  V-1309  „Dėl  Pradinio,  pagrindinio  ir
vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir
pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio



ugdymo  bendrųjų  programų  patvirtinimo“  (toliau  –  kartu  Pradinio  ir  pagrindinio  ugdymo
bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos
patvirtinimo“,  Bendraisiais  ugdymo  planais,  Mokymosi  pagal  formaliojo  švietimo  programas
(išskyrus  aukštojo  mokslo  studijų  programas)  formų  ir  mokymo  organizavimo  tvarkos  aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-
1049  „Dėl  Mokymosi  pagal  formaliojo  švietimo  programas  (išskyrus  aukštojo  mokslo  studijų
programas)  formų  ir  mokymo  organizavimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“  (toliau  –  Mokymosi
formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), ir kt.

5. Ugdymo plane  vartojamos sąvokos atitinka  Bendruosiuose  ugdymo planuose,  Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas
sąvokas.

6.  Ugdymo  plane,  atsižvelgta  į  mokyklos  kontekstą,  pateikti  konkretūs  ugdymo  turinio
įgyvendinimo sprendimai. 

II SKYRIUS 
UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS 
MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

7. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d.
Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams
skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

8. Ugdymo organizavimas:
2021–2022 mokslo metais:
8.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.; 
8.2. ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos;
8.3. ugdymo proceso pabaiga – 2022 m. birželio 23 d.
8.4. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

2022–2023 mokslo metais:
8.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.; 
8.2. ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos;
8.3. ugdymo proceso pabaiga – 2023 m. birželio 26 d.
8.4. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

           9. Mokykla ugdymo procesą skirsto pusmečiais: 
9.1 2021–2022 mokslo metais:

 1-asis pusmetis – 2021-09-01–2022-01-21; 
 2-asis pusmetis – 2022-01-24–2021-06-23.

9.2 2022–2023 mokslo metais:
 1-asis pusmetis – 2022-09-01–2023-01-27; 
 2-asis pusmetis – 2023-01-30–2023-06-26.



10. Vasaros atostogos mokiniams skiriamos pasibaigus ugdymo procesui.  Vasaros atostogos
trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.

11. Mokykla gali koreguoti ugdymo organizavimo tvarką  karantino, ekstremalios situacijos,
ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau –
ypatingos aplinkybės)  ar  esant  aplinkybėms mokykloje,  dėl  kurių ugdymo procesas  negali  būti
organizuojamas  kasdieniu  mokymo  proceso  organizavimo  būdu  (mokykla  yra  dalykų  brandos
egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.). 

ANTRASIS SKIRSNIS
MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS

12.  Progimnazijos  ugdymo  planą, kuriame  aprašomas  mokykloje  vykdomų  programų
įgyvendinimas, parengė darbo grupė. Grupės darbui vadovavo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Darbo grupėje susitarta dėl Mokyklos Ugdymo plano turinio, struktūros, formos ir jo įgyvendinimo
galimybių.

13. Ugdymo plane, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą, numatoma:
13.1. konkrečios klasės mokomieji dalykai ir jiems skiriamas pamokų skaičius;
13.2. ugdymo proceso organizavimo forma (-os);
13.3. švietimo pagalbos teikimas;
13.4. neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla ir organizavimas;
13.5. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimas;
13.6.  priemonės  dėl  mokinių  mokymosi  praradimų,  patirtų  COVID-19  pandemijos  metu,

kompensavimo; 
13.7. kaip konkrečiose klasėse bus įgyvendinama:
13.7.1.  Žmogaus  saugos  bendroji  programa,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir

mokslo  ministro  2012  m.  liepos  18  d.  įsakymu Nr.  V-1159  „Dėl  Žmogaus  saugos  bendrosios
programos patvirtinimo“;

13.7.2.  Sveikatos  ir  lytiškumo ugdymo bei  rengimo šeimai  bendroji  programa,  patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“ (toliau –
Sveikatos programa);

13.7.3.  Ugdymo  karjerai  programa,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo
ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“
(toliau – Ugdymo karjerai programa); 

13.7.4. prevencinė programa, ugdanti mokinių socialines ir emocines kompetencijas, apimanti
smurto,  alkoholio,  tabako  ir  kitų  psichiką  veikiančių  medžiagų  vartojimo  prevenciją,  sveikos
gyvensenos  skatinimą.  Smurto  prevencija  įgyvendinama  vadovaujantis  Smurto  prevencijos
įgyvendinimo  mokyklose  rekomendacijomis,  patvirtintomis  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir
mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo
mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“. 

13.8. pamokų skaičius, skirtas mokinių pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybiniai veiklai.
14. Darbo grupė parengė mokyklos ugdymo plano projektą, kuris  suderintas su mokyklos

taryba, taip pat su Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.
Mokyklos ugdymo planą mokyklos vadovas tvirtina iki mokslo metų pradžios.

15. Pamokų skaičius dalykams (ugdymo programoms įgyvendinti) Bendruosiuose ugdymo
planuose numatytas dvejiems metams (pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti – 109 punkte). 

16. Mokinys, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, privalo mokytis Ugdymo
programų  apraše  nustatytų  dalykų.  Minimalus  pamokų  skaičius  joms  įgyvendinti  numatytas
Bendrųjų  ugdymo  planų  109  punkte.  Mokykla  skiria  didesnį  už  minimalų  pamokų  skaičių
privalomiems lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos dalykams mokytis atskirose klasėse –
tam panaudojamos pamokos, skirtos mokinio mokymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai
teikti.



17. Be privalomų mokytis dalykų, mokinys penktoje klasėje gali pasirinkti  rusų ir vokiečių
kalbų  projektą  „Pažinkime  kalbą“  –  tam  panaudojamos  pamokos,  skirtos  mokinio  mokymosi
poreikiams tenkinti  ir  mokymosi pagalbai teikti.  Visose klasėse mokiniai  gali  rinktis   muzikos,
pilietiškumo,  gamtos  ir  ekologijos,  technologijų,  sporto  krypčių  neformaliojo  vaikų  švietimo
programas,  atitinkančias  mokinių  saviraiškos  poreikius.  Šios  veiklos  įgyvendinamos  per
neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas (neformaliojo ugdymo valandos / pamokos trukmė
–  45  min.),  numatytas  Bendrųjų  ugdymo  planų  109  punkte.  Neformaliojo  vaikų  švietimo
programose dalyvaujančius mokinius mokykla žymi Mokinių registre.

TREČIASIS SKIRSNIS
UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS

18. Mokykla, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius bei priartinti mokymą(si) prie
gyvenimo aktualijų Sveikatos, prevencinę, Ugdymo karjerai, etninės kultūros programas integruoja 
į ugdymo turinį. 
Integruojama programa Programos įgyvendinimo būdai
Sveikatos programa Programa integruojama į etikos; biologijos, gamtos ir 

žmogaus, fizinio ugdymo; technologijų ugdymo turinį,
klasių vadovų veiklą, skiriamas atskiras laikas sveikatos
specialistų mokymams.

Socialines ir emocines kompetencijas 
ugdanti prevencinė LIONS QUEST 
programa „Paauglystės kryžkelės“ 5–8
klasėse

Programa integruojama į klasių vadovų veiklą.

Ugdymo karjerai programa Programa integruojama į visų mokomųjų dalykų 
ugdymo turinį ir klasių vadovų veiklą. Ugdymo karjerai 
programos įgyvendinimo veiklos Mokykloje organizuojamos
atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus bei 
mokinių poreikius. Profesinio informavimo veiklą 
Mokykloje koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 
Mokykloje organizuojamos profesinio  veiklinimo dienos.

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros 
bendrąją programą, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 
d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl 
Pagrindinio ugdymo etninės kultūros 
bendrosios programos ir Vidurinio 
ugdymo etninės kultūros bendrosios 
programos patvirtinimo“.

Programa integruojama į istorijos, lietuvių kalbos, 
etikos, muzikos, technologijų, dailės, geografijos,  
biologija, fizikos ugdymo turinį bei klasių valandėlių 
veiklą.

19.  Mokykla  į  ugdymo turinį  integruoja  nacionalinio  saugumo,  informacinio  raštingumo,
verslumo, finansinio raštingumo, antikorupcinio ugdymo temas. Mokykloje matematikos, istorijos,
lietuvių kalbos, anglų kalbos, technologijų, informacinių technologijų bei dailės mokytojai atskiras
veiklas integruoja į savo dėstomo dalyko turinį. 

20. Ugdymo veiklos, atsižvelgiant į bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, gali būti
organizuotos  už  mokyklos  ribų  (muziejuose,  teatruose,  atviros  prieigos  centruose,  edukacinėse
aplinkose  ir  kt.). Mokykla  numato,  jog  kiekvienas  mokytojas  kiekvienoje  dėstomoje  klasėje
organizuoja  bent  vieną  edukacinę-pažintinę  pamoką,  kurios  turinys  praplečia/pagilina  dėstomo
dalyko  programos  turinį  (užduotys,  edukaciniai  užsiėmimai,  refleksijos,  vertinimai);  kiekvienos
klasės mokiniams klasės vadovas organizuoja tikslingą edukacinę išvyką (užduotys,  edukaciniai
užsiėmimai, refleksijos). Kiekvieno dalyko mokytojas  šias veiklas per mokslo metus įgyvendina
nuosekliai, atsižvelgdamas į savo dalyko turinį bei galimybes. Mokinio mokymosi laikas išvykose,



ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus
dalyko (-ų) mokymosi laiką pagal pamokos (-ų) trukmę.

21.  Socialinė-pilietinė  veikla  mokiniui  yra  privaloma.  Jai  skiriama  ne  mažiau  kaip  10
valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne,
jos  apskaitą  vykdo  klasės  vadovas.  Socialinė  veikla  siejama  su  pilietiškumo  ugdymu,  mokyklos
bendruomenės  tradicijomis,  savanorystės  veikla,  vykdomais  projektais,  kultūrinėmis  ir  socializacijos
programomis. Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys „Sėkmės kelio pase“,
kuriame mokiniai vertinami už aktyvią mokinio veiklą, pagalbą, aplinkos tvarkymą, renginių organizavimą,
mokyklos  atstovavimą  olimpiadose,  konkursuose,  varžybose,  aktyvią  veiklą  mokyklos  savivaldoje,
dalyvavimą socialinės paramos renginiuose ir pilietinėse akcijose. Mokiniai  gali  atlikti savanorystės
veiklas  savarankiškai  arba  grupelėmis  (klasės  vadovui  koordinuojant  ir  bendradarbiaujant  su
asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt.) Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį
savanorio atliktą savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos
aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m.
birželio  22  d.  įsakymu  Nr.  A1-317„Dėl  Jaunimo  savanoriškos  tarnybos  organizavimo  tvarkos
aprašo patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-pilietinė veikla.

22. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma –  pamoka.
23. Dalį ugdymo turinio sudaro mokykloje ir už jos ribų vykdomos netradicinių formų ir

metodų tiriamosios,  projektinės,  praktinės,  kultūrinės,  meninės,  pažintinės,  kūrybinės,  sportinės,
socialinės,  prevencinės,  vertybinių  nuostatų  ugdymosi  veiklos.  Mokiniui  pažintinė,  kultūrinė,
meninė, kūrybinė veikla (toliau tekste – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo
proceso  veiklos  dalis.  Mokykla  šiai  veiklai  per  mokslo  metus  skiria  ne  mažiau  30 pamokų,
atsižvelgdama į  Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatytą turinį  ir  pasiekimus bei
mokinių amžių. Veikla siejama ne tik su Mokyklos ugdymo tikslais, bet ir su mokinių mokymosi
poreikiais. Ši veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose  aplinkose:  muziejuose, atviros
prieigos  centruose,  virtualiosiose  mokymosi  aplinkose.  Mokykloje  organizuojamos  projektinės
veiklos (pagal mokomuosius dalykus integruotos informacinio raštingumo, finansinio raštingumo,
antikorupcinio ugdymo, verslumo, nacionalinio saugumo ugdymo veiklos), integruotos kultūrinės,
pažintinės,  socialinės,  profesinio veiklinimo ugdomosios  veiklos  (akcijos,  renginiai,  susitikimai,
pažintinės išvykos ir kt. netradicinėse erdvėse), edukacinės/mokomosios programos mokykloje ir už
jos  ribų  pagal  „Kultūros  paso“  ir  kitas  siūlomas  edukacines  programas.   Mokykla  šią  veiklą
organizuoja nuosekliai per mokslo metus pagal atskirą, mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą,
planą. 

24.  Mokykla  sudaro  galimybes  mokiniui  užsiimti  fiziškai  aktyvia  veikla,  kuri  praplečia
fizinio ugdymo pamokų turinį.  Periodiškai organizuojamos 20 min.  fiziškai aktyvios pertraukos
siūlant  mokiniams  tinklinio,  krepšinio,  kvadrato  žaidimo,  šokio,  greitojo  ir  paprastojo  ėjimo,
mankštos ir kitas aktyvias veiklas mokyklos sporto salėje, vestibiulyje, mokyklos kieme ar kitose
erdvėse. Šias veiklas koordinuoja socialinis pedagogas ir fizinio ugdymo mokytojai. 

KETVIRTASIS SKIRSNIS
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR

PASIEKIMŲ VERTINIMAS

25. Mokykla sudaro mokinių individualaus ugdymo planus. Mokinio individualus ugdymo
planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi
planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi.
Individualų ugdymo planą: 

25.1. privaloma sudaryti mokiniui, kuris:
25.1.1. atvykęs mokytis iš užsienio;
25.1.2. turi specialiųjų ugdymosi poreikių;
25.2. pagal mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas sudaroma mokiniui, kurio:



25.2.1. mokymosi pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio
ugdymo  bendrosiose  programose  ar  Pagrindinio  ugdymo  bendrosiose  programose,  ir  mokinys
nedaro pažangos; jei nepasiekiamas patenkinamas lygis nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu;

25.2.2.  pasiekimai  aukšti  (ypač  mokinio,  galinčio  pasiekti  aukščiausią  ir  aukštą  lygius,
gabumams plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti individualios pažangos).

26. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis:
26.1. teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos

vertinimą; 
26.2. Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kazlų

Rūdos Prano Dovydaičio  pagrindinės mokyklos direktoriaus 2021 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr.V-
44.  Aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje. 

27. Mokinio  vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo
sistemą. Visų Bendrosiose ugdymo programose nurodytų privalomų mokomųjų dalykų (išskyrus
dorinį ugdymą ir žmogaus saugą) pasiekimams ir pažangai vertinti naudojami pažymiai (10 balų
vertinimo sistema). Dorinio ugdymo bei žmogaus saugos pasiekimai vertinami įrašais „įskaityta“,
„neįskaityta“. Detalesnei vertinimo informacijai kaupti naudojami  komentarai, kaupiamieji taškai,
aplankai, į(si)vertinimas, aprašomasis vertinimas. 

28. Nacionaliniame  mokinių  pasiekimų  patikrinime mokykla  dalyvauja  Kazlų  Rūdos
savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir  sporto skyriaus.  Mokinio pasiekimų rezultatai
naudojami ugdymo procese mokinio mokymuisi planuoti ir neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio
(trimestro, pusmečio) įvertinimą. 

PENKTASIS SKIRSNIS
MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

29. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis Lietuvos
higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos
saugos  reikalavimai“,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2011  m.
rugpjūčio  10  d.  įsakymu  Nr.  V-773  „Dėl  Lietuvos  higienos  normos  HN  21:2017  „Mokykla,
vykdanti  bendrojo  ugdymo  programas.  Bendrieji  sveikatos  saugos  reikalavimai“  patvirtinimo“
(toliau – Higienos norma), mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis. 

30.  Mokykla  vykdo  mokinių  mokymosi  krūvio  stebėseną  (vykdo  mokinių  ir  jų  tėvų
apklausas).  Remdamasi  turimais  duomenimis  apie  mokinių  mokymosi  krūvį,  mokykla  priima
sprendimus dėl mokymosi krūvių reguliavimo.

31. Penktosios klasės mokiniams didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams
skiriamas  suderinus  su  mokinių  tėvais  (globėjais,  rūpintojais).  Kitų  klasių  mokiniams  bendras
pamokų skaičius per savaitę yra didesnis, nei numatyta Bendrųjų ugdymo planų  109 punktuose. 

32.  Esant  poreikiui,  mokymosi  pagalbai  skiriamos  trumpalaikės  ir  /  arba  ilgalaikės
konsultacijos. Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio
mokymosi krūvį. Ilgalaikės konsultacijos (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi
krūvį.  Mokinių tėvai  (globėjai,  rūpintojai)  elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie
mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos formą ir, vykstant konsultacijoms, apie mokinio
daromą pažangą. 

33. Vadovaujantis mokykloje patvirtintais susitarimais mokiniai privalo lankyti visas ugdymo
plane numatytas pamokas. 

34. Mokinys Mokyklos direktoriaus įsakymu atleidžiamas nuo pamokų tų dalykų, nuo kurių jį
atleisti rekomenduoja gydytojai. Mokykla mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl
sveikatos  ir  laikinai  dėl  ligos,  siūlo  kitą  veiklą  (stalo  žaidimus,  šaškes,  šachmatus,  veiklą
bibliotekoje). Jų veiklą organizuoja fizinio ugdymo mokytojas. Mokinys, atleistas nuo kitų  dalykų
pamokų, jų metu gali  užsiimti kita veikla arba mokytis individualiai mokyklos bibliotekoje.  Už
mokinio saugumą atsakingas dalyko mokytojas.  Jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra



pirmosios  ar  paskutinės,  mokiniai  į  mokyklą gali  atvykti  vėliau arba išvykti  anksčiau.  Apie tai
mokykla informuoja tėvus.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

35. Mokymosi pagalba (trumpalaikės ir / arba ilgalaikės konsultacijos, papildomos pamokos,
individualūs  mokymosi  planai ir  kt.)  ugdymo procese teikiama kiekvienam mokiniui,  kuriam ji
reikalinga:

35.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų; 
35.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą; 
35.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus; 
35.4.  jei  pasiekimų  lygis  (vieno  ar  kelių  dalykų)  žemesnis,  nei  numatyta  Pradinio  ar

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; 
35.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis; 
35.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygio ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta mokymosi

sritimi;
35.7. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu;
35.8. kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais.
36. Mokykla ugdymo procese užtikrina savalaikę sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima:

žemų  pasiekimų  prevenciją,  intervenciją  sprendžiant  iškilusias  problemas  ir  kompensacines
priemones (suteikiama tai, ko mokiniai negali gauti namuose, ir pan.). Mokymosi pagalbos teikimo
dažnumas  ir  intensyvumas  priklauso  nuo  jos  reikalingumo  mokiniui  ir  mokančio  mokytojo
rekomendacijų. 

37.  Mokyklos  pedagoginė  bendruomenė  (mokomųjų  dalykų  mokytojai,  klasių  vadovai,
švietimo pagalbos  specialistai,  Mokyklos  vaiko gerovės  komisija,  Mokyklos  vadovai)  su  tėvais
(globėjais, rūpintojais), organizuoja mokinių pasiekimų gerinimo procesus:

37.1. mokomųjų dalykų mokytojai:
37.1.1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (analizuoja ir aptaria su

mokiniais mokinių lūkesčius bei mokinių pasiekimų gerinimo galimybes bent tris kartus per mokslo
metus), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi,

37.1.2.  nuolat  stebi  ugdymosi  procesą,  laiku  nustato,  kokios  reikia  pagalbos  ir  teikia  ją
mokiniams  (pamokose  koreguoja  mokinio  mokymąsi,  pritaiko  mokymosi  užduotis,  metodikas,
atsižvelgiant į mokinio mokymosi stilius, gebėjimus, darbo tempą, derina įvairius vertinimo būdus,
daugiau dėmesio skirdamas formuojamajam vertinimui, pamokų metu organizuoja pačių mokinių
pagalbą kitiems mokiniams; skiria trumpalaikes konsultacijas),

37.1.3. pagal poreikį bendradarbiauja su klasės vadovu, kviečia į pamokas švietimo pagalbos
specialistus,

37.1.4. nuolat apie mokymosi sunkumus informuoja mokinių tėvus, nurodydami sunkumų
priežastis  bei galimybes pagerinti  rezultatus,  pagal poreikį  kviečia  mokinio tėvus individualiam
pokalbiui, aptaria mokinio pasiekimus ir lūkesčius su tėvais per konsultacines dienas, 

37.1.5. po I pusmečio, kai mokinio pasiekimų lygis nepatenkinamas, kartu su klasės vadovu
bei švietimo pagalbos specialistais rengia individualius pagalbos mokiniui planus;

37.2. klasės vadovas:
37.2.1. nuolat stebi auklėtinių pasiekimus, organizuoja savistabos klasių valandėles ir pagal

poreikį  bendradarbiauja  su  mokomųjų  dalykų  mokytojais  dėl  mokymosi  problemų,  mokymosi
pagalbos teikimo būdų ir priemonių;

37.2.2.  organizuoja  trišalius  pokalbius  (klasės  vadovas,  auklėtinis,  tėvai  (globėjai,
rūpintojai))  1–2  kartus  per  metus  siekdamas  išsiaiškinti  mokinių  ir  tėvų  lūkesčius,  pasiekimų
gerinimo pagalbos poreikį, galimybes ir priemones,



37.2.3.  vykdo  auklėtinių  lankomumo  stebėseną  ir  kartu  su  mokiniu,  mokinio  tėvais
(globėjais, rūpintojais) bei pagal poreikį su Mokyklos vaiko gerovės komisija sprendžia mokinių
vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis;

37.3. švietimo pagalbos specialistai:
37.3.1.  teikia  pagalbą  mokytojams  ugdymo  turiniui  planuoti  ir  ugdymo  procesui  laiku

koreguoti atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius, 
37.3.2.  konsultuoja  mokinius,  klasių  vadovus,  tėvus  (globėjus,  rūpintojus)  aktualiais

mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo klausimais.
38. Mokyklos vaiko gerovės komisija:
38.1. svarsto ir organizuoja švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų pritaikymą 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
38.2. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria mokinių vėlavimo į

pamokas ar nelankymo priežastis;
38.3.  analizuoja taikytų mokiniui priemonių ir  būdų pasiekimams gerinti  veiksmingumą,

pagal poreikį kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar teikia rekomendacijas mokytojams, klasių
vadovams dėl proceso koregavimo.

39. Mokyklos administracija:
39.1. sudaro sąlygas mokiniams rinktis konsultacijas, neformaliojo švietimo būrelius pagal

poreikius;
39.2. bendradarbiauja su mokomųjų dalykų mokytojais, klasių vadovais, švietimo pagalbos

specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);
39.3.  inicijuoja  mokymosi  pasiekimų  gerinimo  ir  mokymosi  pagalbos  teikimo  tyrimų

vykdymą ir analizę.
40.  Už  mokymosi  pasiekimų stebėsenos  koordinavimą,  gerinimą  ir  mokymosi  pagalbos

organizavimą  atsakingas  direktoriaus  pavaduotojas  ugdymui,  kuris  vadovauja  Vaiko  gerovės
komisijos darbui.

SEPTINTASIS SKIRSNIS 
ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO,
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

41.  Mokykla,  atvykus  asmeniui,  baigusiam  užsienio  valstybės,  tarptautinės  organizacijos
pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą (toliau – tarptautinė
bendrojo ugdymo programa):

41.1. sudaro galimybes asmenų mokymosi tęstinumui pagal atvykusiųjų ir / ar grįžusiųjų į 
Lietuvą pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą; 

41.2.  priima  jį  mokytis  vadovaudamasi  Nuosekliojo  mokymosi  pagal  bendrojo  ugdymo
programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m.
balandžio  5  d.  įsakymu  Nr.  ISAK-556  „Dėl  Nuosekliojo  mokymosi  pagal  bendrojo  ugdymo
programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas); 

41.3.  išsiaiškina  atvykusiojo  asmens  lūkesčius  ir  norus  mokytis  kartu  su  bendraamžiais,
švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

41.4.  informuoja  Kazlų  Rūdos  savivaldybės  administracijos  švietimo,  kultūros  ir  sporto
skyrių;

41.5.  prieš  pradedant  mokiniui  mokytis  mokykloje,  direktoriaus  pavaduotojas  ugdymui,
mokyklos  vadovo  paskirtas  ir  atsakingas  už  mokinių,  baigusių  tarptautinę  bendrojo  ugdymo
programą ar jos dalį, mokymosi koordinavimą, kartu su mokinio būsimos klasės vadovu, mokiniu ir
mokinio  tėvais  (globėjais,  rūpintojais)  aptaria  poreikį  tam  tikrą  laiko  dalį  intensyviai  mokytis
lietuvių kalbos, numato tolesnio mokymosi perspektyvą, švietimo pagalbos poreikį: 



41.5.1. sudaro mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgdama į jo mokymosi pasiekimus.
Individualiame ugdymo plane gali būti numatytas ir pamokų skaičiaus perskirstymas tarp dalykų,
numatytų Bendrųjų ugdymo planų 109 punktuose, sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti dalies
dalykų, esant aukštesniems šių dalykų pasiekimams, nei numatyta bendrosiose programose, ir šių
dalykų pamokas skirti lietuvių kalbai mokyti;

41.5.2.  numato  preliminarią  mokinio  adaptacinio  laikotarpio  trukmę,  mokyklos  teikiamos
pagalbos formas ir būdus, mokyklos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus.
Adaptaciniu laikotarpiu stebima mokinių individuali  pažanga, pasiekimai. Į  mokinio adaptacijos
procesų  valdymą  įtraukta  ir  mokyklos  vaiko  gerovės  komisija.  Kiekvieno  mokinio  adaptacijos
trukmės laikas individualus, mokykla konstatuoja adaptacijos laiko pabaigą, atsižvelgdama į  tai,
kaip mokiniui sekasi adaptuotis. Adaptacijos laikotarpiu taikomas tik formuojamasis vertinimas.

42.  Mokykla,  organizuodama  atvykusio  ar  grįžusio  asmens  mokymą,  kuris  mokėsi  pagal
tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar yra ją baigęs:

42.1. nuolat  bendradarbiauja  su mokinio  tėvais (globėjais, rūpintojais) ar teisėtais mokinio
atstovais,  teikia  informaciją  apie  mokinio  mokymąsi,  daromą  pažangą  ir  gauna  grįžtamąją
informaciją;

42.2. konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo; 
42.3.  paskiria  asmenį,  galintį  padėti  atvykusiam asmeniui  sklandžiai  įsitraukti  į  mokyklos

bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą, prireikus pasitelkia mokinius savanorius;
42.4.  numato  klasės  vadovo,  mokytojų  darbą  su  atvykusiu  mokiniu  ir  mokinio  tėvais

(globėjais, rūpintojais). 
43. Jeigu atvykęs mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, mokykla gali organizuoti:
43.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu (skiria 1–2 papildomas pamokas per savaitę),

kartu užtikrindama, kad kitų dalykų jis mokytųsi kartu su bendraamžiais;
43.2. intensyvų vien lietuvių kalbos mokymąsi iki vienų metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau) ar

trumpiau ir pagalbos pagal mokinio poreikius teikimą kelerius (2–4) metus;
43.3. mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikdama reikiamą

mokymosi ir kitą švietimo pagalbą;
43.4.  mokymąsi  kitu  mokyklos  siūlomu  būdu,  suderintu  su  mokinio  tėvais (globėjais,

rūpintojais). 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS

44. Klasių vadovai ir mokytojai teikia pagalbą savo klasės ar grupės vaikams, rūpinasi jų
asmenybės  ugdymu(-si)  bei  branda,  siekia  pažinti  auklėtinių,  mokinių  poreikius,  polinkius,
interesus, gabumus, diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo procesą, domisi ir rūpinasi mokinių
sveikata, jų sauga, puoselėja sveiką gyvenseną, suteikia mokiniui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad
jo  atžvilgiu  taikomas  smurtas,  prievarta  ar  kitokio  pobūdžio  išnaudojimas,  bendradarbiauja  su
pagalbos mokiniui, sveikatos priežiūros specialistais, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie
iškylančias problemas, padeda mokiniams spręsti psichologines, socialines, bendravimo, mokymosi
ir kt. problemas, stebi, analizuoja tėvų bei socialinės aplinkos poveikį ugdymui(-si).

45.  Pagalbos  mokiniui  specialistai  teikia  psichologinę,  socialinę  pedagoginę,  specialiąją
pedagoginę ir specialiąją pagalbą:

45.1.  psichologinė  pagalba  –  mokinio  asmenybės  ir  ugdymosi  problemų  įvertinimas  ir
sprendimas,  bendradarbiaujant  su  mokinio  tėvais  (globėjais,  rūpintojais)  ir  mokytojais,  juos
konsultuojant, gabių mokinių įvertinimas. Psichologinė pagalba teikiama, kai mokinys į psichologą
kreipiasi savarankiškai, prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai (gavę tėvų (globėjų,
rūpintojų) sutikimą), prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku;



45.2. socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padedant mokiniui įgyvendinti jo teisę į
mokslą,  užtikrinti  jo  saugumą  Mokykloje:  šalinti  priežastis,  dėl  kurių  vaikas  negali  lankyti
mokyklos ar vengia tai daryti, padėti mokiniui adaptuotis mokykloje, teikti reikalingas socialines
pedagogines paslaugas, formuoti socialinius įgūdžius. Socialinis pedagogas koordinuoja socialinę
pedagoginę  pagalbą  mokykloje  ir  pats  ją  teikia,  kai  neužtenka  klasės  vadovo  ar  mokytojo
kompetencijos;

45.3. specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti specialiųjų
poreikių  mokinių  ugdymo(-si)  pagalbos  veiksmingumą.  Specialiosios  pedagoginės  pagalbos
mokiniams teikėjai  –  specialieji  pedagogai.   Specialioji  pedagoginė teikiama,  kai  ją  skiria  PPT
tarnyba, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu.

46. Sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis − saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai
bendradarbiaujant  su  jų  tėvais  (globėjais,  rūpintojais).  Sveikatos  priežiūrą  vykdo  sveikatos
priežiūros specialistas.      

47. Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos
teikimą,  saugios  ir  palankios  vaiko  ugdymui  aplinkos  kūrimą,  švietimo  programų  pritaikymą
mokiniams,  turintiems  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  atlieka  mokinio  specialiųjų  ugdymosi
poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka
kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

48. Profesinio informavimo veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, jo funkcija −
plėtoti ir efektyvinti profesinio informavimo ir karjeros planavimo veiklą. 

DEVINTASIS SKIRSNIS 
LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS

49.  Įgyvendinant  pagrindinio  ugdymo  programą  ir  atsižvelgus  į  skirtas  mokymo  lėšas
laikinoji  grupė sudaroma iš ne mažiau kaip 8 mokinių. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali
būti didesnis nei teisės aktais nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje.

50. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės:
50.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką;
50.2. užsienio kalboms, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys;
50.3. rusų ir vokiečių kalbos projektui „Pažinkime kalbą“ 5 klasėje; 
50.4.  informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsižvelgiant į darbo vietų

kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

51. Progimnazija siūlo mokiniams įvairių krypčių (gamtos ir ekologijos, technologijų, meno,
sporto, socialinės) neformaliojo vaikų švietimo programas, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir
talentams, ugdančias savarankiškumą, sudarančias sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti ir ugdytis
kitas  bendrąsias  kompetencijas.  Neformaliojo  vaikų  švietimo  veiklos  derinamos  su  formaliojo
švietimo veiklomis, siekiant padėti vaikui siekti asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo rezultatų
pasirinktose srityse. Mokykla padeda kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines,
ekonomines, kultūrines sąlygas namuose ar turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pasirinkti jo
poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

52.  Mokslo  metų  pabaigoje,  bendradarbiaudama  su  Mokyklos  mokinių  taryba,  įvertina
ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius ir  siūlo neformaliojo švietimo
programas, poreikių paklausą tikslina mokslo metų pradžioje, per pirmąsias 5 mokslo dienas. 

53. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į bendruosius valstybės
ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo, mokslo ir  sporto
ministro  ir  vykdomos  patraukliose  ir  saugiose  mokiniui  aplinkose,  padedančiose  įgyvendinti



neformaliojo vaikų švietimo tikslus. Valandos kiekvienai programai įgyvendinti skiriamos visiems
mokslo metams, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę.

54. Neformaliojo vaikų švietimo grupės mokinių skaičius ne mažesnis kaip 12 mokinių.
55.  Neformaliojo  vaikų  švietimo  programose  dalyvaujančius  mokinius  mokykla  žymi

Mokinių registre.
56. Mokykla, formuodama ir įgyvendindama Mokyklos ugdymo turinį, dalį neformaliojo

vaikų  švietimo  proceso,  organizuoja  mokiniams  patrauklią  veiklą  ne  tik  mokykloje,  bet  ir
motyvaciją tobulėti skatinančiose saugiose aplinkose. 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 
MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS

57. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

58. Mokiniai mokomi namie savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo
būdu. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir
atsižvelgdama į  gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas,  parengia individualų ugdymo
planą.

60. Mokiniams, kurie mokosi namie:
60.2.1. 5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus (12 pamokų per savaitę); 
60.2.2. 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus (13 pamokų per savaitę); 
61. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys,

kuris  mokosi  namie,  dailės,  muzikos,  technologijų  ir  fizinio  ugdymo.  Dienyne  ir  mokinio
individualiame plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Pamokos, gydytojo
leidimu lankomos mokykloje, įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą. 

62. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti
skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę mokymosi pasiekimams gerinti.

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 
UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI
KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU PAGAL PAGRINDINIO

UGDYMO PROGRAMĄ

63. Mokykla  dalį  ugdymo proceso  įgyvendina  nuotoliniu  mokymo proceso  organizavimo
būdu.

64.  Konsultacijos  visose  klasėse  (individualios  ir  grupinės)  gali  būti  organizuojamos  ir
nuotoliniu, ir  kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.

65.  Mokykla  įvertina  mokinių  mokymosi  sąlygas  namuose,  aprūpinimą  mokymosi
priemonėmis, reikalingomis dalyvauti nuotolinio mokymosi procese, sprendžia ir šalina priežastis,
dėl kurių mokiniai negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad
mokinio  namuose  nėra  sąlygų  mokytis,  sudaromos  sąlygos  nuotoliniu  mokymo  proceso
organizavimo būdu mokytis mokykloje.

66.  Mokykla,  organizuodama  ugdymo procesą  nuotoliniu  mokymo proceso  organizavimo
būdu, užtikrina visų mokymo procesui būtinų mokymosi išteklių organizavimą, struktūrą. 

67.  Įgyvendindama  ugdymo  programas  nuotoliniu  mokymo  proceso  organizavimo  būdu,
mokykla  užtikrina,  kad  visas  ugdymo  procesui  skirtas  laikas  kiekvienai  klasei  būtų  skiriamas
sinchroniniam ugdymui. 



68.  Mokykla  pritaiko  pamokų  tvarkaraštį  sinchroniniam  ugdymui  organizuoti.  Ugdymo
proceso  tvarkaraštis,  jo  keitimai  mokiniui,  mokinio  tėvams  (globėjams,  rūpintojams)  turi  būti
žinomi iš anksto. 

III SKYRIUS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI

69. Mokykla įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo
sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji
užsienio kalba, antroji užsienio kalba; matematika; gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas:
istorija,  geografija;  meninis  ugdymas:  dailė,  muzika;  informacinės  technologijos;  technologijos;
fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas. 

70. Mokykla siūlo mokiniams rinktis rusų ir vokiečių kalbų projektą 5 klasėje „Pažinkime
kalbą“. 

71.  Mokykla nustato ir  skiria  dviejų mėnesių adaptacinį  laikotarpį penktų klasių ir  naujai
atvykusiems mokiniams. Per adaptacinį laikotarpį, pirmąjį mėnesį, stebima individuali pažanga, bet
mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinama. Pasiekimus ir pažangą mokytojai fiksuoja
mokytojo dienoraštyje laisva forma ir apibendrintą informaciją ne vėliau kaip po mėnesio teikia
mokinių  tėvams,  mokyklos  administracijai  (direktoriaus  pavaduotojui  ugdymui,  atsakingam  už
mokymosi  pasiekimų  stebėseną,  koordinavimą,  gerinimą  ir  mokymosi  pagalbos  organizavimą).
Adaptacinio  laikotarpio  antrąjį  mėnesį  nerašomi  nepatenkinami  įvertinimai,  mokinių,  kurie
nepasiekė patenkinamo lygmens, pasiekimai vertinami aprašomuoju būdu, ši informacija teikiama
mokinių tėvams elektroniniame dienyne bei  mokyklos administracijai  (direktoriaus pavaduotojui
ugdymui,  atsakingam už  mokymosi  pasiekimų stebėseną,  koordinavimą,  gerinimą ir  mokymosi
pagalbos organizavimą).

ANTRASIS SKIRSNIS
DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

72. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka
tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. 

73. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį:
73.1. integruoja į lietuvių kalbos ir literatūros programos įgyvendinimą pilietiškumo pagrindų

mokymą, laisvės kovų istorijai skiriant ne mažiau kaip 18 pamokų;
73.2. 6 klasėje skiria 1 papildomą lietuvių kalbos pamoką skaitymo ir rašymo gebėjimams

gerinti, mokymosi spragų, kilusių  dėl COVID-19 pandemijos, likvidavimui. 
74. Užsienio kalba: 
74.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi

kaip pirmosios užsienio kalbos iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 5 klasėje skiriama 1
papildoma anglų kalbos pamoka pagilinto mokymosi programai įgyvendinti;

74.2.  antrosios  užsienio  kalbos  mokoma  nuo  6  klasės.  5  klasėje   sudaromos   sąlygos
mokiniams dalyvauti  projekte „Pažinkime kalbą“, valandos šiam ugdymui skiriamos  iš mokinio
mokymosi poreikių ir mokymosi pagalbai numatytų pamokų. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui
iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją
užsienio kalbą: rusų ar vokiečių, 

74.3. keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu atveju,
jeigu mokinio norimos mokytis  užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis,  nei numatyta tos
kalbos Pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos
ar  užsienio  mokyklos  ir  šiuo  metu  lankoma mokykla  dėl  objektyvių  priežasčių  negali  sudaryti



mokiniui  galimybės  toliau  mokytis  pradėtos  kalbos.  Gavus  mokinio  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)
sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir
įveikti programų skirtumus:

74.3.1. vienus mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio kalbos
pamoka per savaitę;

74.3.2.  susidarius  mokinių  grupei  (3  ir  daugiau),  visai  grupei  skiriamos  dvi  papildomos
pamokos,

74.5. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą ir
mokykla nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta Pagrindinio
ugdymo bendrosiose programose,  mokinio ir  jo  tėvų (globėjų,  rūpintojų) pageidavimu mokykla
įskaito mokinio pasiekimus ir  konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Mokykla sudaro
mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos pamokų
lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse;

75. Gamtos mokslai: 
75.1. mokykla siekia, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų

dalykų turinyje būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus
(1–3 pamokos per mėnesį atsižvelgiant į tam dalykui mokyti skirtą pamokų skaičių). 

75.2.  nesant  sąlygų atlikti  eksperimentus  mokykloje,  kurioje  mokosi  mokinys,  sudaromos
sąlygos  juos  atlikti  kitoje  mokykloje,  atvirosios  prieigos  centruose  ar  kitose  tam  tinkamose
aplinkose, veiksmingam šio ugdymo proceso užtikrinimui pasitelkiami mokytojo pagalbininkai;

76.Technologijos.  Mokiniai  kiekvienoje  klasėje  mokomi  proporcingai  paskirsčius  laiką
mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programoms;

77. Informacinės technologijos:
77.1.  7–8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos (50 proc. pamokų 7 klasėje ir 50 proc. 8

klasėje); 
77.2. integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas 7 ar 8 klasėse, pamoką gali

planuoti ir dalyko mokytoją konsultuoti informacinių technologijų mokytojas arba pamokoje gali
dirbti  du mokytojai  (dalyko ir  informacinių technologijų).  Dalyko mokytojui  turint  pakankamai
gerus skaitmeninio raštingumo gebėjimus, nėra būtina, kad pamokoje dirbtų du mokytojai; 

78. Socialiniai mokslai: 
78.1. laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į

istorijos, lietuvių kalbos pamokas; 
78.2.  į  istorijos,  geografijos dalykų turinį integruojamos nacionalinio saugumo ir  gynybos

pagrindų  temos,  tokios  kaip:  Lietuvos  Respublikos  nacionalinio  saugumo  samprata  ir  sistema,
rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai
karai:  tikslai,  metodai,  instrumentai;  Lietuvos  Respublikos  nacionalinio  saugumo  pagrindų
įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai, ir kitas panašias
temas;

79. Fizinis ugdymas:
79.1.  fiziniam ugdymui 5–8 klasėje skiriama po 3 pamokas per savaitę, per mokslo metus

klasei  –  111 pamokų ir  visiems mokiniams sudaromos sąlygos papildomai rinktis  jų  pomėgius
atitinkančias  aktyvaus  judėjimo programas  per  neformaliojo  švietimo  veiklą  Mokykloje  (lengvosios
atletikos,  teniso,  sportinių  žaidimų),  Kazlų  Rūdos  sporto  centre  ar  kitoje  neformaliojo  vaikų  švietimo
įstaigoje. Mokykla tvarko mokinių, lankančių šias veiklas, apskaitą, 

79.2. mokykla numato, kaip organizuos ugdymą specialiosios medicininės fizinio pajėgumo
grupės mokiniams: 

79.2.1. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems
skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą;

79.2.2.  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  pageidavimu  mokiniai  gali  lankyti  sveikatos  grupes  ne
mokykloje;

79.3.  parengiamosios  medicininės  fizinio  pajėgumo  grupės  mokiniams  krūvis  ir  pratimai
skiriami,  atsižvelgiant  į  jų  ligų  pobūdį  ir  sveikatos  būklę.  Neskiriama  ir  neatliekama pratimų,



galinčių  skatinti  ligų  paūmėjimą.  Dėl  ligos  pobūdžio  negalintiesiems  atlikti  įprastų  užduočių
mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir
gydytojo rekomendacijas;

79.4. mokykla mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai
dėl  ligos,  siūlo  kitą  veiklą  (pavyzdžiui,  stalo  žaidimus,  šaškes,  šachmatus,  veiklą  kompiuterių
klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.).

80. Matematika:
80.1.  mokinių  matematikos  žinių  lygis,  remiantis  mokinių  pasiekimų  stebėsenos  analizės

rezultatais yra nepakankamas, todėl mokantis matematikos daugiau dėmesio skiriama sprendžiant
skaičių ir skaičiavimų, algebros, geometrijos bei praktinio turinio uždavinius. Tikslingam pasiekimų
gerinimui, žinių ir gebėjimų įtvirtinimui bei mokymosi spragų, kilusių  dėl COVID-19 pandemijos,
likvidavimui skiriama po papildomą matematikos pamoką 7 ir 8 klasėse,

80.2. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamasi problemų sprendimo
bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, Nacionalinio egzaminų centro
kasmet  rengiamomis  matematinio-gamtamokslinio  raštingumo konkurso  užduotimis,  tarptautinių
mokinių  pasiekimų  tyrimų  leidiniais  ir  publikacijomis,  visiems  mokiniams  keliami  aukšti
mokymosi lūkesčiai,

80.3.  ugdant  gabius  matematikai  mokinius  ugdymo  procesas  individualizuotas,
diferencijuotas,  atsižvelgiant  į  mokinių  gebėjimus  pateikiama  įvairesnių,  įdomesnių,  įvairaus
sunkumo  ir  sudėtingumo  užduočių,  naudojamos  nacionalinių  olimpiadų,  konkurso  „Kengūra“
užduotys  (ir  sprendimų  rekomendacijomis)  ir  kiti  šaltiniai.  Mokiniai  skatinami  dalyvauti
olimpiadose, konkursuose, lankyti konsultacijas jiems ruošiantis ir sudarant sąlygas individualioms,
jų gebėjimus atitinkančiom užduotims atlikti,

81. Minimalus pamokų skaičius pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma
kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus mokslo metus
ir per savaitę, kai pamokos trukmė – 45 minutės: 

Dalykas Savaitinių pamokų skaičius/pamokų skaičius per metus
5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl.

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1/37 1/37 1/37 1/37
Lietuvių kalba ir literatūra 5/185 5/185 5/185 5/185
Užsienio kalba (1-oji, anglų k.) 3/111 3/111 3/111 3/111
Užsienio kalba (2-oji, rusų, vokiečių k.) 2/74 2/74 2/74
Matematika 4/148 4/148 4/148 4/148
Informacinės technologijos 1/37 1/37 0,5/18,5 0,5/18,5
Gamta ir žmogus 2/74 2/74 - -
Biologija - - 2/74 1/37
Chemija - - - 2/74
Fizika - - 1/37 2/74
Istorija 2/74 2/74 2/74 2/74
Pilietiškumo pagrindai - - -
Geografija - 2/74 2/74 2/74
Ekonomika ir verslumas - - - -
Dailė 1/37 1/37 1/37 1/37
Muzika 1/37 1/37 1/37 1/37
Technologijos 2/74 2/74 2/74 1/37
Fizinis ugdymas 3/111 3/111 3/111 3/111
Žmogaus sauga * - 0,5/18,5 0,5/18,5
Minimalus pamokų skaičius mokiniui 
per savaitę/metus

25/ 962 29/ 1073 30/ 1110 30/ 1110



Pamokų, skirtų mokinio ugdymo 
poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 
teikti, skaičius per savaitę /metus
Lietuvių kalbos programos 
įtvirtinimas/pagilinimas

1/37

Anglų kalbos pagilinto mokymosi 
programa

1/37

Matematikos programos 
įtvirtinimas/pagilinimas

1/37 1/37

Rusų ir vokiečių k. projektas „Pažinkime
kalbą“

1/37

Maksimalus pamokų skaičius mokiniui 
per savaitę/metus

27/ 999 30/1110 31/1147 31/1147

* Žmogaus saugos programa integruojama į  atskirus dalykus bei skiriamas atskiras laikas sveikatos
ir pagalbos specialistų mokymams. 

82. Pamokų skaičius, numatytas mokslo metams, gali skirtis 1–2 pamokomis, nei numatyta
Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte. Pamokų skaičius per mokslo metus priklauso nuo mokyklos
sudaryto pamokų tvarkaraščio. 

VI SKYRIUS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS 
BENDROSIOS NUOSTATOS

83.  Mokykla,  rengdama  ir  įgyvendindama  mokyklos  ugdymo  planą,  turi  užtikrinti  visų
mokinių  įtrauktį  į  švietimą,  šalinti  kliūtis,  dėl  kurių  mokinys  patiria  dalyvavimo  švietime  ir
ugdymosi  sunkumų,  ir  teikti  būtiną švietimo pagalbą,  vadovaujasi  Mokinių,  turinčių specialiųjų
ugdymosi  poreikių,  ugdymo  organizavimo  tvarkos  aprašu,  patvirtintu  Lietuvos  Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

84. Mokykla, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama bei
įgyvendindama  ugdymo  procesą,  vadovaujasi  bendrosiomis  programomis  ir  šio  skyriaus
nuostatomis  (jei  šiame  skyriuje  nereglamentuojama,  mokykla  vadovaujasi  kitomis  Bendrųjų
ugdymo planų nuostatomis, reglamentuojančiomis ugdymo programų įgyvendinimą) ir atsižvelgia į:

84.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius;
84.2. formaliojo švietimo programą;
84.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;
84.4.  švietimo  pagalbos  specialistų,  mokyklos  vaiko  gerovės  komisijos,  pedagoginių

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas.

ANTRASIS SKIRSNIS
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS

85. Mokykla kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia pagalbos
mokiniui  planą,  apimantį  pagalbas  ir  paslaugas  ugdymo  procese  ir  kitų  specialistų  teikiamas
pagalbas, didinančias ugdymo veiksmingumą, ir kurio:

85.1.  rengimui,  įgyvendinimo  koordinavimui  paskiria  koordinuojantį  asmenį  (direktoriaus
pavaduotoją  ugdymui),  kuris  kartu  su  mokytojais  ir  švietimo  pagalbą  teikiančiais  specialistais,
vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato ugdymo ir pagalbos tikslus; 



85.2. įgyvendinimui gali būti sudaryti individualūs tvarkaraščiai, kurie dera su klasės, kurioje
mokinys mokosi, tvarkaraščiu, ir užtikrina, kad mokinys gaus ugdymą ir švietimo pagalbą tokia
apimtimi,  kokią  nustato  Bendrieji  ugdymo  planai  ir  rekomenduoja  mokiniui  pedagoginė
psichologinė ar švietimo pagalbos tarnyba;

85.3.  formą  nusistato  mokyklos  vaiko  gerovės  komisijos,  suplanuoja  jų  įgyvendinimo,
stebėsenos ir aptarimo formas bei etapus.

86. Mokykla, atsižvelgdama į mokyklos vaiko gerovės komisijos  rekomendacijas,  rengdama
individualų  ugdymo  planą mokiniui  ir  vadovaudamasi  Bendrųjų  ugdymo  planų  109  punkte
nurodytu dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi, gali:

86.1. koreguoti  iki  30 procentų dalykų programoms įgyvendinti  skiriamų metinių pamokų
skaičiaus (nemažindama nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę),;

86.2. planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų, skirtų ugdymo sričiai, socialinei
veiklai, ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui, skaičių, siekiant plėtoti
asmens  kompetencijas  ir  tenkinti  ugdymosi  poreikius,  daugiau  dėmesio  skirti  bendrųjų
kompetencijų ugdymui, meniniam, technologiniam, sveikatos ugdymui. 

86.3. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų)
skaičių;

86.4. gali mažinti minimalų privalomą pamokų skaičių besimokantiesiems pagal pagrindinio
ugdymo  individualizuotą  programą,  ir  Bendrųjų  ugdymo  planų  109  punkte  nurodytų  pamokų
skaičių per metus, didindama neformaliojo vaikų švietimo ar socialinei veiklai valandų skaičių;

86.5.  keisti  pamokų  trukmę,  dienos  ugdymo  struktūrą,  siekdama  individualiame  ugdymo
plane numatytų tikslų; 

86.6.  formuoti  nuolatines  ar  laikinąsias  grupes,  pogrupius  iš  tų  pačių  ar  skirtingų  klasių
mokinių; 

86.7. vėliau pradėti  antrosios užsienio kalbos mokyti – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių
raidos,  elgesio  ir  emocijų,  kalbos  ir  kalbėjimo,  skaitymo  ir  (ar)  rašymo,  intelekto  (taip  pat  ir
nepatikslintų intelekto), bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus;

86.8. mokyti tik vienos užsienio kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio
ir  emocijų,  kalbos  ir  kalbėjimo,  skaitymo  ir  (ar)  rašymo,  intelekto  (taip  pat  ir  nepatikslintų
intelekto), bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; pamokas skirti lietuvių
kalbai  ir  literatūrai  mokyti  –  mokiniui,  besimokančiam mokykloje,  kurioje  įteisintas  mokymas
tautinės mažumos kalba, dvikalbystei ugdyti turinčiam klausos sutrikimą;

86.9. besimokantįjį pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio ugdymo
programoje prasidedančių dalykų pradėti mokyti metais vėliau, juos sieti su praktiniais mokinio
interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; mokymas gali būti organizuojamas atskiromis veiklomis;

86.10. besimokančiajam pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, jei ugdymas
įgyvendinamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 109 punktą, vietoje kelių vienos srities dalykų galima
siūlyti  integruotas  tų  dalykų  pamokas,  dalykų  modulius,  projektines  veiklas,  skirtas  esminėms
srities dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti;

86.11.  nemokyti  užsienio  kalbų  turinčiojo  kompleksinių  negalių  ir  (ar)  kompleksinių
sutrikimų, į kurių sudėtį įeina įvairiapusiai raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo
ir  (ar)  rašymo,  intelekto,  bendrieji  mokymosi  sutrikimai,  klausos  sutrikimai  (išskyrus  nežymų
klausos sutrikimą). Užsienio kalbų pamokų laikas gali būti skiriamas lietuvių, lietuvių gestų kalbai
mokyti, kurčiųjų dvikalbystei ugdyti;

86.12. nemokyti muzikos turinčiojo klausos sutrikimą (išskyrus nežymų);
86.13.  nemokyti  technologijų  turinčiojo  judesio  ir  padėties  bei  neurologinių  sutrikimų

(išskyrus  lengvus),  o  vietoj  jų  mokinys gali  rinktis  kitus  individualaus  ugdymo plano dalykus,
tenkinančius  specialiuosius  ugdymosi  poreikius,  gauti  pedagoginę  ar  specialiąją  pedagoginę
pagalbą, o tautinės mažumos kalba besimokantis mokinys – mokytis lietuvių kalbos ir literatūros. 

87.  Bendrojo  ugdymo  dalykų  programas  pritaiko  mokytojas,  atsižvelgdamas  į  mokinio
gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.
Jei mokykloje švietimo pagalbos specialistų nėra, mokytoją konsultuoja mokyklą aptarnaujančios



pedagoginės  psichologinės  ar  švietimo  pagalbos  tarnybos  ir  (ar)  savivaldybės  administracijos
švietimo padalinių specialistai.

TREČIASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

88.  Mokinio,  kuris  mokosi  pagal  bendrojo  ugdymo  programą,  mokymosi  pasiekimai  ir
pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų
ugdymo planų 28 punkto nuostatomis.

89.  Mokinio,  kuriam  bendrojo  ugdymo  programa  pritaikoma,  mokymosi  pažanga  ir
pasiekimai  ugdymo  procese  vertinami  pagal  mokinio  individualiame  ugdymo  plane numatytus
individualios pažangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose programose numatytais
pasiekimais,  aptarus su mokiniu,  jo  tėvais  (globėjais,  rūpintojais),  švietimo pagalbą teikiančiais
specialistais, kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip
bus  mokoma(si),  kokie  bus  mokinio  mokymosi  pasiekimų  vertinimo  ir  pa(si)tikrinimo  būdai,
kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus naudojamasi). 

90.  Dėl  mokinio,  kuris  mokosi  pagal  individualizuotą  pagrindinio  ugdymo  programą
mokymosi  pasiekimų  vertinimo  (būdų,  periodiškumo)  ir  įforminimo  susitariama  mokykloje.
Susitarimai priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi
poreikius,  numatomą pažangą, tėvų (globėjų,  rūpintojų) pageidavimus.  Vertinimo būdus renkasi
mokykla (vertinimo įrašai „įskaityta“, „neįskaityta“, aprašai, pažymiai ir kt.).

KETVIRTASIS SKIRSNIS
ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI

POREIKIŲ, TEIKIMAS

91. Švietimo pagalbą mokiniui užtikrina mokykla.
92.  Švietimo pagalba,  ją  teikiantys  specialistai,  tikslai  ir  intensyvumas  mokiniui  turi  būti

numatyti mokinio pagalbos plane.
93. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus, šalindami

priežastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis dalyvauti ugdymo
procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais
pagalbą  mokiniui,  mokinio  tėvais  (globėjais,  rūpintojais),  teikia  konsultacinę  pagalbą  ir  įgalina
mokinio  tėvus  (globėjus,  rūpintojus),  kitus,  teikiančius  paslaugas  ir  pagalbas,  padėti  mokiniui
ugdytis, sudaryti sąlygas mokytis ir užtikrinti jo gerovę.  

94.  Švietimo  pagalba  mokiniui  teikiama  laikinai  ar  pastoviai  ugdymo  proceso  metu
konsultuojant mokinį, atsižvelgiant į  individualiame ugdymo plane keliamus ugdymo(si) tikslus,
pagalbą teikiančių specialistų funkcijas ir mokinio reikmes. Siekiant įtraukties į ugdymo procesą ir
teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo
pagalbos teikimo būdai.

95.  Švietimo  pagalbos  teikimo  formos  parenkamos  mokiniui  individualiai,  jos  gali  būti
specialiosios pamokos, pratybos, konsultacijos, pagalba ugdymosi veiklose, savirūpos procese ir kt.:

95.1. specialioji pamoka, skirta mokymosi sunkumams ar sutrikimams, kylantiems dėl įgimtų
ar įgytų sutrikimų, įveikti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti;

95.2. specialiosios pratybos, skirtos švietimo veiksmingumui didinti, įgimtiems ar įgytiems
sutrikimams kompensuoti, gebėjimams ir galioms plėtoti, kurios gali būti vykdomos individualiai ar
grupėmis (2–8 mokiniai). 

PENKTASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE



96.  Mokinio,  turinčio  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  mokymą  namie  savarankišku  ar
nuotoliniu  mokymo  proceso  organizavimo  būdu  organizuoja  mokykla  pagal  vaiko  gerovės
komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas,
sudariusi mokinio individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui. 

97.  Mokiniui,  kuris mokosi pagal  pritaikytą pagrindinio ugdymo programą, mokyti  namie
mokykla skiria pamokų, vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 57–62 ir 109 punktais, iš jų iki 74
pamokų gali skirti specialiosioms pamokoms, specialiosioms pratyboms ar konsultacijoms. 

98. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokymas
namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 57–62 ir 109 punktais. Mokyti namie
skiriamos ne mažiau kaip 296 valandos per metus: 

98.1.  iki  74  pamokų per  metus  galima skirti  specialiosioms pamokoms ar  specialiosioms
pratyboms;

98.2. mokiniui, turinčiam judesio ir padėties sutrikimų, rekomenduojama iki 74 pamokų per
metus skirti gydomajai mankštai.

VI SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS,
EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI
IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ

UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO
PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU

99. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra,
gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau –
ypatingos aplinkybės)  ar  esant  aplinkybėms mokykloje,  dėl  kurių ugdymo procesas  negali  būti
organizuojamas  kasdieniu  mokymo  proceso  organizavimo  būdu  (mokykla  yra  dalykų  brandos
egzaminų  centras,  vyksta  remonto  darbai  mokykloje  ir  kt.),  ugdymo  procesas  gali  būti
koreguojamas  arba  laikinai  stabdomas,  arba  organizuojamas  nuotoliniu  mokymo  proceso
organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas).

100. Ekstremali temperatūra mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:
100.1. minus 20 °C ar žemesnė –  5 klasių mokiniams;
100.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–8 klasių mokiniams;
100.3. 30 °C ar aukštesnė – 5–8 klasių mokiniams.
101. Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms  ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo
procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo  būdu, gali priimti
ugdymo organizavimo sprendimus:

101.1. mažinančius / šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;
101.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos aplinkoje

nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo
proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus
elektros  tinklų  tiekimui  ir  kt.,  ugdymo procesas  mokyklos  vadovo sprendimu gali  būti  laikinai
stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, mokyklos
vadovas  sprendimą  dėl  ugdymo  proceso  stabdymo  derina  su  Kazlų  Rūdos  savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.

101.3. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės
tęsti  ugdymo  proceso  ar  jo  dalies  grupinio  mokymosi  forma  kasdieniu  mokymo  proceso
organizavimo būdu. Mokyklos vadovas sprendimą ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu
mokymo būdu prima  Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo
studijų  programas)  formų  ir  mokymo  organizavimo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos



Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro  2012  m.  birželio  28  d.  įsakymu  Nr.  V-1049  „Dėl
Mokymosi  pagal  formaliojo  švietimo  programas  (išskyrus  aukštojo  mokslo  studijų  programas)
formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

102. Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesą ar jo dalį
organizuojant nuotoliniu mokymo būdu, mokykla:

102.1. organizuoja mokytojų tarybos posėdį ir priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu
mokymo būdu organizuoti, atsižvelgdama į mokyklos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam
mokymo procesui organizuoti, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas; 

102.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu
Nr.  V-1006  „Dėl  Mokymo  nuotoliniu  ugdymo  proceso  organizavimo  būdu  kriterijų  aprašo
patvirtinimo“;

102.3. įvertina, ar visi  mokiniai  gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu.
Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis,  taip pat mokiniams, turintiems vidutinių,
didelių  ar  labai  didelių  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  (išskyrus  atsirandančius  dėl  išskirtinių
gabumų), užtikrinamos sąlygos mokytis mokykloje, jeigu mokykloje nėra aplinkybių, kurios keltų
pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai.  Nesant galimybių ugdymo proceso organizuoti mokykloje,
ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas;

102.4.  susitaria  dėl  mokinių  emocinės  sveikatos  stebėjimo,  taip  pat  mokinių,  turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo;

102.5.  įgyvendindama ugdymo programas,  ne  mažiau  kaip  80  procentų  ugdymo procesui
numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 20
procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 90 min.;“;

102.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu
mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui
skiriamas pamokas; 

102.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į
mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus;

102.8.  susitaria  dėl  mokymosi  pagalbos  mokiniui  teikimo  būdų  ir  savalaikiškumo,  dėl
užduočių, skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių
stebėsenos  ir  jų  koregavimo,  grįžtamosios  informacijos  teikimo,  dėl  mokinio  darbotvarkės
nustatymo, atsižvelgdama į mokinių amžių;

102.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus; 
102.10.  paskiria  asmenį  (-is),  kuris  (-ie)  teiks  bendrąją  informaciją  apie  ugdymo proceso

organizavimo  tvarką,  švietimo  pagalbos  teikimą,  komunikuos  kitais  aktualiais  švietimo
bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo
procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama
mokyklos tinklalapyje; 

102.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto
ugdymo proceso organizavimo;

102.12. numato, kaip, esant poreikiui, dalį – ugdymo proceso organizuoti nuotoliniu mokymo
būdu ir dalį grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

102.13. atskirų  dalykų  (arba  dalyko  dalies)  mokymuisi gali perskirstyti  klases  ir  sudaryti
laikinąsias grupes iš paralelių klasių mokinių arba apjungdama ne daugiau nei dviejų gretimų klasių
mokinius.

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS II DALIS
(9 – 10 KLASIŲ MOKINIAMS)



I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Kazlų  Rūdos  Kazio  Griniaus  gimnazijoje  pagrindinio  ugdymo programos  antroji  dalis
įgyvendinama I – II gimnazijos klasėse. 

2.  Gimnazijoje  įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti  rengiamas Ugdymo planas
dvejiems  mokslo  metams.  Ugdymo  turinys  įgyvendinamas  vadovaujantis  pagrindinio  ugdymo
programos aprašu, pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Geros mokyklos koncepcija,
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu ir
kt.

3. Ugdymo plano tikslas – tinkamai organizuoti ugdymo procesą, sudarant lygias galimybes
kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti  būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

4. Ugdymo plano uždaviniai:
4.1. didinti mokomųjų dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų, projektinio ir brandos darbo

bei neformaliojo švietimo programų pasiūlą ir įvairovę;
4.2. sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio individualios pažangos augimui, pritaikyti ugdymo

procesą mokinių ugdymosi poreikiams
4.3.  orientuoti  ugdymo  turinį  į  bendrųjų  ir  dalykinių  kompetencijų  ugdymą,  stiprinant

mokėjimo mokytis kompetenciją; 
4.4. nustatyti pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti.
5. Ugdymo plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir

kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
6. Gimnazija ugdymo organizavimo sprendimų kasmet neatnaujina, jei jie atitinka gimnazijos

išsikeltus  ugdymo tikslus,  bendrąjį  ugdymą reglamentuojančius  teisės  aktus,  Bendrųjų  ugdymo
planų nuostatas.

7.  Vadovaujantis  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  Kazlų  Rūdos  Kazio  Griniaus  gimnazijos
Ugdymo plano pakeitimai reglamentuojami atskiru gimnazijos direktoriaus įsakymu.

II SKYRIUS 
UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

8. Ugdymo organizavimas I–II gimnazijos klasėse.
8.1. 2021–2022 mokslo metai: Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1

d. 
8.2. Ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos.
8.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d.–lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d.–2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d.–vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d.–balandžio 22 d.

8.4. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Jų trukmė: pirmas pusmetis 2021 m. rugsėjo 1
d.– 2022 m. sausio 21 d., antras pusmetis 2022 m. sausio 24 d. – mokslo metų pabaiga.

 Preliminarios mokslo metų pabaigos data:  I–II  gimnazijos klasės mokiniams  –  2022 m.
birželio 23 d.

8.5. 2022–2023 mokslo metai:
8.6. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.
8.7. Ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos.



8.2.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:
Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d.–lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d.–2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d.–vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d.–balandžio 14 d.

8.8. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Jų trukmė: pirmas pusmetis 2022 m. rugsėjo 1
d.–2023 m. sausio 27 d., antras pusmetis 2023 m. sausio 30 d.– mokslo metų pabaiga.

Preliminarios  mokslo  metų  pabaigos  data:  I–II  gimnazijos  klasės  mokiniams   –2023  m.
birželio 26 d.

 9.  Vasaros  atostogos  I–II  gimnazijos  klasės  mokiniams  skiriamos  pasibaigus  ugdymo
procesui. 

10. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
11.Oro temperatūrai esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei į gimnaziją gali nevykti I–II klasių

mokiniai. Atvykusiems į gimnaziją mokiniams ugdymo procesas vykdomas. 
12.  Oro  temperatūrai  esant  30  °C ar  aukštesnei  ir  gimnazijai  negalint  užtikrinti  ugdymo

proceso organizavimo vėsesnėse aplinkose į gimnaziją gali nevykti I–II gimnazijos klasių mokiniai.
Atvykusiems  į  gimnaziją  mokiniams  ugdymas  organizuojamas  gimnazijos  pasirinkta  forma.
Mokiniams,  neatvykusiems  į  mokyklą,  mokymuisi  reikalinga  informacija  skelbiama  mokyklos
interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų
skaičių. 

13. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos
higienos normose HN 21:2017, ugdymo procesas gali būti koreguojamas: trumpinamos pamokos,
ugdymas   organizuojamas  kitose  erdvėse  ar  priimami  kiti  ugdymo  proceso  organizavimo
sprendimai.

14.  Gimnazijos  direktorius,  esant  aplinkybėms,  keliančioms  pavojų  mokinių  sveikatai  ar
gyvybei,  priima  sprendimus  dėl  ugdymo  proceso  koregavimo  ar  sustabdymo.  Dėl  karantino,
ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ugdymo procesas arba jo dalis  gimnazijos direktoriaus
sprendimu organizuojamas  nuotoliniu  mokymo proceso  organizavimo būdu (toliau  –  nuotolinis
mokymo būdas).

15. Valstybės, savivaldybės lygiu ar gimnazijos direktoriaus  sprendimu ugdymo procesą ar jo
dalį organizuojant nuotoliniu mokymo būdu, gimnazija:

15.1.  priima  sprendimus  ugdymo  procesui  nuotoliniu  mokymo  būdu  organizuoti,
atsižvelgdama į gimnazijos ugdymo plane numatytas gaires, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas; 

15.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu;
15.3.  įvertina,  ar  visi  mokiniai  gali  dalyvauti  ugdymo procese  nuotoliniu  mokymo būdu.

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje,
jeigu  mokykloje  nėra  aplinkybių,  kurios  keltų  pavojų  mokinio  gyvybei  ir  sveikatai.  Nesant
galimybių  ugdymo  proceso  organizuoti  mokykloje,  ugdymo  proceso  organizavimas  laikinai
perkeliamas į kitas saugias patalpas; 

15.4.  susitaria  dėl  mokinių  emocinės  sveikatos  stebėjimo,  taip  pat  mokinių,  turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo;

15.5.  įgyvendindama  ugdymo  programas,  ne  mažiau  kaip  50  procentų  ugdymo  procesui
numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 50
procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 90 min.;

15.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu
mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui
skiriamas pamokas; 

15.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į
mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus;

15.8.  susitaria  dėl  mokymosi  pagalbos  mokiniui  teikimo  būdų  ir  savalaikiškumo,  dėl
užduočių, skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių



stebėsenos  ir  jų  koregavimo,  grįžtamosios  informacijos  teikimo,  dėl  mokinio  darbotvarkės
nustatymo, atsižvelgdama į mokinių amžių;

15.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus; 
15.10.  paskiria  asmenį  (-is),  kuris  (-ie)  teiks  bendrąją  informaciją  apie  ugdymo  proceso

organizavimo  tvarką,  švietimo  pagalbos  teikimą,  komunikuos  kitais  aktualiais  švietimo
bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo
procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama
gimnazijos tinklalapyje ir elektroniniame dienyne; 

15.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto
ugdymo proceso organizavimo;

ANTRASIS SKIRSNIS
GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

16. Gimnazijos ugdymo plano projektą rengia 2021 m. gegužės 26 d. direktoriaus  įsakymu
Nr. V-63 sudaryta darbo grupė. Grupės darbui vadovauja Gimnazijos direktorius.

17.  Rengiant  ugdymo  planą  Gimnazijoje  peržiūrėti,  priimti  ir/ar  atnaujinti  sprendimai  ir
susitarimai, kurie bus patvirtinti atskirais direktoriaus įsakymais, dėl:

17.1.sveikatos, prevencinių, ugdymo karjerai, etninės kultūros ir kitų programų integruojamų
į ugdymo turinį įgyvendinimo;

17.2. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo; 
17.3. mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo;
17.4. švietimo pagalbos teikimo;
17.5. pažintinės kultūrinės veiklos organizavimo;
17.6.socialinės-pilietinės veiklos;
17.7. projektinės veiklos organizavimo.
18.  Gimnazijos  ugdymo  planą  Gimnazijos  direktorius  tvirtina  iki  mokslo  metų  pradžios,

suderinęs jį su Gimnazijos taryba ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriumi.
19. Minimalus laikas  Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti  nurodytas

Bendrųjų ugdymo planų 109  punkte – pamokų skaičiumi per dvejus mokslo metus.
20. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, Gimnazija siūlo mokiniams rinktis  mokymosi

poreikius atitinkančius dalykų modulius, pasirenkamuosius dalykus, kurių turinį nustato Švietimo,
mokslo  ir  sporto  ministro  patvirtintos  ir  (arba)  mokytojų  parengtos  ir  Gimnazijos  direktoriaus
patvirtintos programos.

21.  Gimnazija  mokiniams  siūlo  įvairių  krypčių  (sporto,  menų,  pilietinio  ugdymo,
informacinių  technologijų  ir  kt.)  neformaliojo  švietimo  programas,  atitinkančias  mokinių
saviraiškos  poreikius.  Šios  veiklos  įgyvendinamos  per  neformaliajam  vaikų  švietimui  skirtas
valandas.  Neformaliojo  vaikų  švietimo  grupė  sudaroma  ir  valandos  skiriamos,  jei  vienoje
programoje  dalyvauja  ne  mažiau  kaip  10  mokinių.  Veiklos  apskaita  vykdoma  el.  dienyne.
Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius mokykla žymi Mokinių registre.

22. Gimnazija priima sprendimą dėl mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo. Mokinio
individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi poreikiams
pritaikytas  ugdymosi  planas,  padedantis  išsikelti  tikslus,  juos  įgyvendinti,  prisiimti  asmeninę
atsakomybę už mokymąsi.

23.  Individualų ugdymo planą privaloma sudaryti mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio
ugdymo programą; mokiniui, kuris mokomas namie; asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio.

24.  Mokinio pasiekimai ir  pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis teisės aktais,
reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimą.

25. Gimnazijos sprendimai ir susitarimai dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ar (ir)
įvertinimo skelbiami Gimnazijos internetinėje svetainėje.



TREČIASIS SKIRSNIS
 UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS

26. Sveikatos ir  lytiškumo ugdymo bei  rengimo šeimai  bendroji  programa integruojama į
biologijos,  dorinio  ugdymo,  fizinio  ugdymo,  psichologijos  dalykų  turinį.  Kai  kurios  temos
įgyvendinamos per neformaliojo švietimo veiklas.

27. Ugdymo karjerai programa integruojama į mokomųjų dalykų turinį, skiriant 1–2 valandas
per metus, per klasių valandėles, įvedant specialų kursą, kaip pasirenkamąjį dalyką.

28.  Socialines  ir  emocines  kompetencijas  ugdanti  prevencinė  programa,  apimanti  smurto,
alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, Gimnazijos sprendimu
pasirinkta Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė  programa,
kuri  įgyvendinama integruojant ją į  klasių valandėlių ir projektinės veiklos turinį, pagal teminį
planą, kiekvienai klasių kategorijai.

29.Gimnazija  įgyvendindama  informacinio  raštingumo,  verslumo,  finansinio  raštingumo,
antikorupcinio ugdymo veiklas numato organizuoti tikslinių užsiėmimų metu, klasių kategorijoms
su tam tikros srities specialistais. 

30. Gimnazija sudaro galimybę mokiniui kiekvieną dieną – per pertrauką po trijų  pamokų –
užsiimti aktyvia veikla sporto salėje ar sporto aikštyne.

31. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla)  yra
Gimnazijos ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo
bendrosiose  programose  numatytą  dalykų  turinį,  mokinių  amžių.  Šiai  veiklai  skiriama  20–24
valandos per mokslo metus. Veikla vykdoma nuosekliai per visus mokslo metus.

32. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra
privaloma. Jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė
veikla mokslo metų pabaigoje fiksuojama elektroniniame dienyne įrašu „įskaityta“. 

33.Etninė   kultūrinė  veikla  vykdoma  klasės  valandėlių  metu,  tikslinių  renginių  metu,
įgyvendinant  projektus,  organizuojant  pažintinę  kultūrinę  veiklą,  edukacines  programas,
vadovaujantis Etninės kultūros programa.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

34.  Mokiniui  mokymosi  krūvis  per  savaitę  paskirstomas  proporcingai.  Vadovaujantis
Higienos  norma  mokykloje  ugdymo  procesui  organizuoti  sudaromas  tvarkaraštis.  Penktadienį
organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis.

35. Gimnazija vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Remdamasi turimais duomenimis
apie mokinių mokymosi krūvį, Gimnazija priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

36.  Gimnazija  užtikrina,  kad  mokiniams per  dieną  nebūtų  skiriamas  daugiau  kaip  vienas
kontrolinis  darbas.  Apie  kontrolinį  darbą  mokiniai  informuojami  ne  vėliau  kaip  prieš  savaitę.
Kontroliniai darbai nerašomi iš karto po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų.

37.  Gimnazija  užtikrina,  kad užduotys,  kurios  skiriamos atlikti  namuose:  atitiktų mokinio
galias;  būtų  tikslingos  ir  naudingos  tolesniam  mokinio  mokymui  ir  mokymuisi,  padėtų  siekti
numatytų mokymosi tikslų; nebūtų skiriamos atostogoms; nebūtų skiriamos dėl įvairių priežasčių
neįvykusių pamokų uždaviniams įgyvendinti.

38.  Gimnazijoje  mokiniams,  kurie  mokosi  pagal  pagrindinio  ugdymo programą  ir  negali
tinkamai atlikti skiriamų užduočių namuose dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų,
sudaromos sąlygos jas atlikti Gimnazijoje.

39.  Mokymosi  pagalbai  skiriamos  trumpalaikės  ar  ilgalaikės  konsultacijos.  Trumpalaikių
konsultacijų,  trumpesnių  už  pamokos  trukmę,  dažnumas  priklauso  nuo  mokantis  kylančio
mokymosi poreikio. Ilgalaikės  konsultacijos, kurių trukmė lygi pamokos trukmei, organizuojamos
per visus mokslo metus ir įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (rūpintojai) elektroniniu



dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio
daromą pažangą. 

40. Mokinys, jeigu pageidauja, Gimnazijos direktoriaus  įsakymu gali būti atleidžiamas nuo
dalies ar visų pamokų lankymo tų dalykų kurių mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo
mokyklose (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitose) pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo
programas ar yra jas baigęs.

41.  Sprendimas  priimamas  dalyko,  nuo  kurio  pamokų  mokinys  atleidžiamas,  mokytojui
susipažinus  su  formalųjį  švietimą  papildančio  ugdymo programų ar  kitų  neformaliojo  švietimo
programų  turiniu,  kuris  turi  derėti  su  Bendrųjų  programų  turiniu.  Programas  ar  jų  nuorodas
Gimnazijai pateikia mokinys ar mokinio tėvai (rūpintojai) kartu su prašymu dėl atleidimo nuo to
dalyko pamokų iki Gimnazijos sprendimu nustatytos datos – rugsėjo 15 dienos.

42. Gimnazija priima sprendimus dėl menų ar fizinio ugdymo dalykų, o išimtiniais atvejais –
ir  kitų  dalykų  vertinimų,  gautų  mokantis  pagal  formalųjį  švietimą  papildančias  programas,
įskaitymo ir konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę. Sprendimai įforminami
atskiru direktoriaus įsakymu.

43. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, jų
metu  gali  užsiimti  kita  ugdomąja  veikla  arba  mokytis  individualiai  gimnazijos  bibliotekoje.
Gimnazija  užtikrina  nuo  pamokų  atleistų  mokinių  saugumą  ir  užimtumą,  paskiriant  atsakingus
asmenis. Suderinus su mokinių tėvais, jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios
ar paskutinės, mokiniai gali į mokyklą atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. 

PENKTASIS SKIRSNIS
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ

44. Mokymosi pagalba Gimnazijoje teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga: 
44.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų; 
44.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą; 
44.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus; 
44.4.  jei  pasiekimų  lygis  žemesnis,  nei  numatyta  Pagrindinio  ugdymo  bendrosiose

programose, ir mokinys nedaro pažangos; 
44.5. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir jei jis siekia domėtis pasirinkta mokymosi

sritimi; 
44.6. kitais Gimnazijos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais.
45. Gimnazija užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima žemų pasiekimų prevenciją,

intervenciją sprendžiant iškilusias problemas.
46. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas

pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką.
47. Gimnazija paskiria asmenį, atsakingą už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir

mokymosi pagalbos teikimo organizavimą.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
 MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS

48. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio  ugdymo programą, nustato laikinosios mokymosi
grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mažiausias skaičius laikinojoje grupėje – 10 mokinių,
išskyrus užsienio kalbos ir dorinio ugdymo mokymosi grupes, kuriose mažiausias mokinių skaičius
grupėje – 5. Didžiausias mokinių skaičius negali būti didesnis nei teisės aktais nustatytas.

49. Gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės:



49.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką;
49.2. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsižvelgiant į darbo vietų

kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma; 
49.3. kitiems dalykams mokyti, jei Gimnazijai pakanka mokymo lėšų.
50. Jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys, sudaromos laikinosios grupės užsienio

kalboms.

III SKYRIUS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

51.  Gimnazija  įgyvendina  Pagrindinio  ugdymo  bendrąsias  programas,  kurias  sudaro
ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika arba katalikų tikyba; lietuvių kalba ir literatūra;
pirmoji  užsienio  kalba  (anglų);  antroji  užsienio  kalba  (rusų  arba  vokiečių);  matematika;
gamtamokslinis  ugdymas:  biologija,  fizika,  chemija;  socialinis  ugdymas:  istorija,  geografija,
pilietiškumo pagrindai, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika; informacinės
technologijos; technologijos; fizinis ugdymas. 

52.Gimnazija, formuodama pagrindinio ugdymo programos turinį siūlo mokiniams rinktis:
52.1. dalyko modulius (lietuvių kalba ir literatūra, matematika) ;
52.2.  projektinį  darbą (pilietiškumo pagrindai,  menai,  biologija,  istorija,  geografija,  fizinis

aktyvumas); 
52.3. pasirenkamuosius dalykus (psichologija, etninė kultūra, ugdymas karjerai). 
53.Gimnazija nustato ir skiria trijų savaičių adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal

pagrindinio  ugdymo  programos  antrąją  dalį  ir  naujai atvykusiems  mokiniams.  Per  adaptacinį
laikotarpį  rekomenduojama  stebėti  individualią  pažangą,  bet  mokinių  pasiekimų  ir  pažangos
pažymiais nevertinti. 

54. Dalis ugdymo proceso mokslo metų pradžioje  organizuojama ne pamokų forma, skiriant
1–3 mokslo dienas bendrųjų kompetencijų ugdymui.

TREČIASIS SKIRSNIS
DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

55. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokinys savarankiškai renkasi
pats.  Siekiant  užtikrinti  mokymosi tęstinumą ir  nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama
rinktis dvejiems metams.

56. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį:
56.1. siūlo mokiniams rinktis lietuvių kalbos ir literatūros modulius įgūdžiams formuoti  ir

skaitymo gebėjimams gerinti, kalbos vartojimo praktikai ar kt.
57. Užsienio kalba:
57.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos;
57.2.  Baigiant  pagrindinio  ugdymo  programą  organizuojamas  užsienio  kalbų  pasiekimų

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per
duomenų perdavimo sistemą KELTAS).

58. Gamtos mokslai:
58.1.  Gimnazija užtikrina,  kad eksperimentiniams ir  praktiniams įgūdžiams ugdyti  gamtos

mokslų  dalykų  turinyje  būtų  skiriama  ne  mažiau  kaip  30  procentų  dalykui  skirtų  pamokų  per
mokslo metus. 

59. Technologijos:



59.1. Mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį,
technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Šio kurso
programos įgyvendinimas intensyvinimas (teorija,  praktika,  ekskursijos,  susitikimai  ir  kt.),   tam
skiriamos 3 mokslo dienos mokslo metų pradžioje, veikla organizuojama ne pamokų forma;

59.2.  Mokiniai,  baigę  integruoto  technologijų  kurso  programą,  pagal  savo  interesus  ir
polinkius ir Gimnazijos galimybes renkasi kurią nors privalomą technologijų programą (mitybos,
tekstilės, konstrukcinių medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų). 

59.3. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, siūloma
rinktis Gimnazijos sukurtas ir patvirtintas (keramika, fotografija)technologijų programas.

60. Informacinės technologijos:
60.1.  Gimnazijos  I–II  klasių  informacinių  technologijų  kursą  sudaro  privalomoji  dalis  ir

vienas  iš  pasirenkamųjų  programavimo  pradmenų,  kompiuterinės  leidybos  pradmenų  arba
tinklalapių kūrimo pradmenų modulių. Gimnazija siūlo rinktis ne mažiau kaip iš dviejų modulių.
Modulį renkasi mokinys.

61. Socialiniai mokslai:
61.1. Laisvės kovų istorijai mokyti  skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į

pilietiškumo pagrindų pamokas. 
62. Fizinis ugdymas:
62.1. Gimnazijoje sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui rinktis jo pomėgius atitinkančią

neformaliojo  vaikų  švietimo  programą,  skirtą  fizinio  aktyvumo  veikloms  (tinklinis,  turizmas,
netradicinių sporto šakų užsiėmimai).  Gimnazija organizuoja mokinių, lankančių šias programas,
apskaitą;

62.2.  Specialiosios  medicininės  fizinio  pajėgumo  grupės  mokiniams  pratimai  ir  krūvis
skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą, mokiniai dalyvauja pamokose su
pagrindine  grupe.  Tėvų  (rūpintojų)  pageidavimu  mokiniai  gali  lankyti  sveikatos  grupes  ne
Gimnazijoje;

62.3.  Parengiamosios  medicininės  fizinio  pajėgumo  grupės  mokiniams  krūvis  ir  pratimai
skiriami,  atsižvelgiant  į  jų  ligų  pobūdį  ir  sveikatos  būklę.  Neskiriama  ir  neatliekama pratimų,
galinčių  skatinti  ligų  paūmėjimą.  Dėl  ligos  pobūdžio  negalintiesiems  atlikti  įprastų  užduočių
mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir
gydytojo rekomendacijas;

62.4. Mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos,
siūloma veikla bibliotekoje, konsultacijos, socialinė veikla ir pan.

63.  Minimalus  pamokų  skaičius  grupinio  mokymosi  forma  kasdieniu  mokymo  proceso
organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus mokslo metus:

Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis – pamokos (metinės valandos)

Dalykai
Pamokos/
Metinės
valandos

1 gimnazijos 
klasė

2 gimnazijos 
klasė

Dorinis ugdymas (tikyba / etika) 2 (74) 1 (37) 1 (37)
Lietuvių kalba ir literatūra 9(333) 4 (148) 5 (185)
Užsienio kalba (pirmoji / anglų) 6 (222) 3 (111) 3 (111)
Užsienio kalba (antroji/rusų, vokiečių) 4 (148) 2 (74) 2 (74)
Matematika 8 (296) 4 (148) 4 (148)
Informacinės technologijos 2 (74) 1 (37) 1 (37)
Biologija 3 (111) 2 (74) 1 (37)
Fizika 4 (148) 2 (74) 2 (74)
Chemija 4 (148) 2 (74) 2 (74)
Istorija 4 (148) 2 (74) 2 (74)
Pilietiškumo pagrindai 1 (37) 1 (37) 1 (37)



Geografija 3 (111) 2 (74) 1 (37)
Ekonomika ir verslumas 1 (37) 0 1 (37)
Dailė 2 (74) 1 (37) 1 (37)
Muzika 2 (74) 1 (37) 1 (37)
Technologijos 2,5 (92,5) 1,5 (55,5) 1 (37)
Fizinis ugdymas 4 (148) 2(74) 2 (74)
Žmogaus sauga 0,5 (18,5) 0,5 (18,5) 0
Minimalus privalomų pamokų skaičius
mokiniui

61 (2257) 31 (1147) 31 (1147)

Socialinė-pilietinė veikla 20 10 10
Pažintinė  ir  kultūrinė  veikla
(integruojama į ugdymo turinį)

20–24 10–12 10–12

Pasirenkamieji  dalykai,  dalykų
moduliai, projektai

2 (74) 1 (37) 1 (37)

Neformalusis vaikų švietimas 5 (185) 2 (74) 3 (111)

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMA
(11 – 12 KLASIŲ MOKINIAMS)

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje vidurinio ugdymo programa įgyvendinama I – IV
gimnazijos klasėse. 

2.  Gimnazijoje  įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti  rengiamas Ugdymo planas
dvejiems  mokslo  metams.  Ugdymo  turinys  įgyvendinamas  vadovaujantis  pagrindinio  ugdymo
programos aprašu, pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Geros mokyklos koncepcija,
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu ir
kt.

3. Ugdymo plano tikslas – tinkamai organizuoti ugdymo procesą, sudarant lygias galimybes
kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti  būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

4. Ugdymo plano uždaviniai:
4.1. didinti mokomųjų dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų, projektinio ir brandos darbo

bei neformaliojo švietimo programų pasiūlą ir įvairovę;
4.2. sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio individualios pažangos augimui, pritaikyti ugdymo

procesą mokinių ugdymosi poreikiams
4.3.  orientuoti  ugdymo  turinį  į  bendrųjų  ir  dalykinių  kompetencijų  ugdymą,  stiprinant

mokėjimo mokytis kompetenciją; 
4.4. nustatyti pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti.
5. Ugdymo plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir

kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
6. Gimnazija ugdymo organizavimo sprendimų kasmet neatnaujina, jei jie atitinka gimnazijos

išsikeltus  ugdymo tikslus,  bendrąjį  ugdymą reglamentuojančius  teisės  aktus,  Bendrųjų  ugdymo
planų nuostatas.

7.  Vadovaujantis  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  Kazlų  Rūdos  Kazio  Griniaus  gimnazijos
Ugdymo plano pakeitimai reglamentuojami atskiru gimnazijos direktoriaus įsakymu.

II SKYRIUS 
UGDYMO ORGANIZAVIMAS



PIRMASIS SKIRSNIS
MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

8. Ugdymo organizavimas III–IV gimnazijos klasėse.
8.1. 2021–2022 mokslo metai: Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1

d. 
8.2.  Ugdymo proceso trukmė III  gimnazijos klasės mokiniams – 180 ugdymo dienos,  IV

gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.
8.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d.–lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d.–2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d.–vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d.–balandžio 22 d.

8.4. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Jų trukmė: pirmas pusmetis 2021 m. rugsėjo 1
d.– 2022 m. sausio 21 d., antras pusmetis 2022 m. sausio 24 d. – mokslo metų pabaiga.

 Preliminarios mokslo metų pabaigos datos:  IV gimnazijos klasės mokiniams  –  2022 m.
gegužės 26 d., III gimnazijos klasės mokiniams  – 2022 m.  birželio 16 d. 

8.5. 2022–2023 mokslo metai:
8.6. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.
8.7.  Ugdymo proceso trukmė III  gimnazijos klasės mokiniams – 180 ugdymo dienos,  IV

gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienos.
8.2.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d.–lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d.–2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d.–vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d.–balandžio 14 d.

8.8. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Jų trukmė: pirmas pusmetis 2022 m. rugsėjo 1
d.–2023 m. sausio 27 d., antras pusmetis 2023 m. sausio 30 d.– mokslo metų pabaiga.

Preliminarios  mokslo  metų  pabaigos  datos:  IV  gimnazijos  klasės  mokiniams   –2023  m.
birželio 6 d., III gimnazijos klasės mokiniams  –2023 m.  birželio 19 d. 

 9.  Vasaros  atostogos  III  gimnazijos  klasės  mokiniams  skiriamos  pasibaigus  ugdymo
procesui, IV gimnazijos klasės mokiniams vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo
ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.

10. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
11.Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us)  ar  įskaitą

pavasario  (Velykų)  atostogų  metu,  atostogų  dienos,  per  kurias  jis  laiko  egzaminą  ar  įskaitą,
nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų.

12. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu,  jo
pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į
ugdymo dienų skaičių.

13.Oro temperatūrai esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei į gimnaziją gali nevykti I–IV klasių
mokiniai. Atvykusiems į gimnaziją mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Oro temperatūrai esant
30  °C ar  aukštesnei  ir  gimnazijai  negalint  užtikrinti  ugdymo  proceso  organizavimo  vėsesnėse
aplinkose  į  gimnaziją  gali  nevykti I–IV gimnazijos  klasių  mokiniai.  Atvykusiems  į  gimnaziją
mokiniams ugdymas organizuojamas gimnazijos pasirinkta forma.  Mokiniams, neatvykusiems į
mokyklą,  mokymuisi  reikalinga  informacija  skelbiama  mokyklos  interneto  svetainėje  ir  (arba)
elektroniniame  dienyne.  Šios  dienos  įskaičiuojamos  į  ugdymo  dienų  skaičių.  Šiltuoju  metų
laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normose HN



21:2017,  ugdymo  procesas  gali  būti  koreguojamas:  trumpinamos  pamokos,  ugdymas
organizuojamas kitose erdvėse ar priimami kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai.

14.  Gimnazijos  direktorius,  esant  aplinkybėms,  keliančioms  pavojų  mokinių  sveikatai  ar
gyvybei,  priima  sprendimus  dėl  ugdymo  proceso  koregavimo  ar  sustabdymo.  Dėl  karantino,
ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ugdymo procesas arba jo dalis  gimnazijos direktoriaus
sprendimu organizuojamas  nuotoliniu  mokymo proceso  organizavimo būdu (toliau  –  nuotolinis
mokymo būdas).

15. Valstybės, savivaldybės lygiu ar gimnazijos direktoriaus  sprendimu ugdymo procesą ar jo
dalį organizuojant nuotoliniu mokymo būdu, gimnazija:

15.1.  priima  sprendimus  ugdymo  procesui  nuotoliniu  mokymo  būdu  organizuoti,
atsižvelgdama į gimnazijos ugdymo plane numatytas gaires, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas; 

15.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu;
15.3.  įvertina,  ar  visi  mokiniai  gali  dalyvauti  ugdymo procese  nuotoliniu  mokymo būdu.

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje,
jeigu  mokykloje  nėra  aplinkybių,  kurios  keltų  pavojų  mokinio  gyvybei  ir  sveikatai.  Nesant
galimybių  ugdymo  proceso  organizuoti  mokykloje,  ugdymo  proceso  organizavimas  laikinai
perkeliamas į kitas saugias patalpas; 

15.4.  susitaria  dėl  mokinių  emocinės  sveikatos  stebėjimo,  taip  pat  mokinių,  turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo;

15.5.  įgyvendindama  ugdymo  programas,  ne  mažiau  kaip  50  procentų  ugdymo  procesui
numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 50
procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 90 min.;

15.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu
mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui
skiriamas pamokas; 

15.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į
mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus;

15.8.  susitaria  dėl  mokymosi  pagalbos  mokiniui  teikimo  būdų  ir  savalaikiškumo,  dėl
užduočių, skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių
stebėsenos  ir  jų  koregavimo,  grįžtamosios  informacijos  teikimo,  dėl  mokinio  darbotvarkės
nustatymo, atsižvelgdama į mokinių amžių;

15.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus; 
15.10.  paskiria  asmenį  (-is),  kuris  (-ie)  teiks  bendrąją  informaciją  apie  ugdymo  proceso

organizavimo  tvarką,  švietimo  pagalbos  teikimą,  komunikuos  kitais  aktualiais  švietimo
bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo
procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama
gimnazijos tinklalapyje ir elektroniniame dienyne; 

15.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto
ugdymo proceso organizavimo;

ANTRASIS SKIRSNIS
GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

16. Gimnazijos ugdymo plano projektą rengia 2021 m. gegužės 26 d. direktoriaus  įsakymu
Nr. V-63 sudaryta darbo grupė. Grupės darbui vadovauja Gimnazijos direktorius.

17.  Rengiant  ugdymo  planą  Gimnazijoje  peržiūrėti,  priimti  ir/ar  atnaujinti  sprendimai  ir
susitarimai, kurie bus patvirtinti atskirais direktoriaus įsakymais, dėl:

17.1.sveikatos, prevencinių, ugdymo karjerai, etninės kultūros ir kitų programų integruojamų
į ugdymo turinį įgyvendinimo;

17.2. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo; 



17.3. mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo;
17.4. švietimo pagalbos teikimo;
17.5. pažintinės kultūrinės veiklos organizavimo;
17.6.socialinės-pilietinės veiklos;
17.7. projektinės veiklos organizavimo.
18.  Gimnazijos  ugdymo  planą  Gimnazijos  direktorius  tvirtina  iki  mokslo  metų  pradžios,

suderinęs jį su Gimnazijos taryba ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriumi.
19.  Minimalus  laikas Vidurinio  ugdymo  bendrosioms  programoms  įgyvendinti  nurodytas

Bendrųjų ugdymo planų 129 punkte – pamokų skaičiumi per dvejus mokslo metus.
20. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, Gimnazija siūlo mokiniams rinktis  mokymosi

poreikius atitinkančius dalykų modulius, pasirenkamuosius dalykus, kurių turinį nustato Švietimo,
mokslo  ir  sporto  ministro  patvirtintos  ir  (arba)  mokytojų  parengtos  ir  Gimnazijos  direktoriaus
patvirtintos programos.

21.  Gimnazija  mokiniams  siūlo  įvairių  krypčių  (sporto,  menų,  pilietinio  ugdymo,
informacinių  technologijų  ir  kt.)  neformaliojo  švietimo  programas,  atitinkančias  mokinių
saviraiškos  poreikius.  Šios  veiklos  įgyvendinamos  per  neformaliajam  vaikų  švietimui  skirtas
valandas.  Neformaliojo  vaikų  švietimo  grupė  sudaroma  ir  valandos  skiriamos,  jei  vienoje
programoje  dalyvauja  ne  mažiau  kaip  10  mokinių.  Veiklos  apskaita  vykdoma  el.  dienyne.
Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius mokykla žymi Mokinių registre.

22. Gimnazija priima sprendimą dėl mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo. Mokinio
individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi poreikiams
pritaikytas  ugdymosi  planas,  padedantis  išsikelti  tikslus,  juos  įgyvendinti,  prisiimti  asmeninę
atsakomybę už mokymąsi.

23.  Individualų ugdymo planą privaloma sudaryti mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio
ugdymo programą; mokiniui, kuris mokomas namie; asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio.

24.  Mokinio pasiekimai ir  pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis teisės aktais,
reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimą.

25. Gimnazijos sprendimai ir susitarimai dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ar (ir)
įvertinimo skelbiami Gimnazijos internetinėje svetainėje.

TREČIASIS SKIRSNIS
 UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS

26. Sveikatos ir  lytiškumo ugdymo bei  rengimo šeimai  bendroji  programa integruojama į
biologijos,  dorinio  ugdymo,  fizinio  ugdymo,  psichologijos  dalykų  turinį.  Kai  kurios  temos
įgyvendinamos per neformaliojo švietimo veiklas.

27. Ugdymo karjerai programa integruojama į mokomųjų dalykų turinį, skiriant 1–2 valandas
per metus, per klasių valandėles, įvedant specialų kursą, kaip pasirenkamąjį dalyką.

28.  Socialines  ir  emocines  kompetencijas  ugdanti  prevencinė  programa,  apimanti  smurto,
alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, Gimnazijos sprendimu
pasirinkta Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė  programa,
kuri  įgyvendinama integruojant ją į  klasių valandėlių ir projektinės veiklos turinį, pagal teminį
planą, kiekvienai klasių kategorijai.

29.Gimnazija  įgyvendindama  informacinio  raštingumo,  verslumo,  finansinio  raštingumo,
antikorupcinio ugdymo veiklas numato organizuoti tikslinių užsiėmimų metu, klasių kategorijoms
su tam tikros srities specialistais. 

30. Gimnazija sudaro galimybę mokiniui kiekvieną dieną – per pertrauką po trijų  pamokų –
užsiimti aktyvia veikla sporto salėje ar sporto aikštyne.

31. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla)  yra
Gimnazijos ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo
bendrosiose  programose  numatytą  dalykų  turinį,  mokinių  amžių.  Šiai  veiklai  skiriama  20–24
valandos per mokslo metus. Veikla vykdoma nuosekliai per visus mokslo metus.



32. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra
privaloma. Jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė
veikla mokslo metų pabaigoje fiksuojama elektroniniame dienyne įrašu „įskaityta“. 

33.Etninė   kultūrinė  veikla  vykdoma  klasės  valandėlių  metu,  tikslinių  renginių  metu,
įgyvendinant  projektus,  organizuojant  pažintinę  kultūrinę  veiklą,  edukacines  programas,
vadovaujantis Etninės kultūros programa.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

34.  Mokiniui  mokymosi  krūvis  per  savaitę  paskirstomas  proporcingai.  Vadovaujantis
Higienos  norma  mokykloje  ugdymo  procesui  organizuoti  sudaromas  tvarkaraštis.  Penktadienį
organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis.

35. Gimnazija vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Remdamasi turimais duomenimis
apie mokinių mokymosi krūvį, Gimnazija priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

36.  Gimnazija  užtikrina,  kad  mokiniams per  dieną  nebūtų  skiriamas  daugiau  kaip  vienas
kontrolinis  darbas.  Apie  kontrolinį  darbą  mokiniai  informuojami  ne  vėliau  kaip  prieš  savaitę.
Kontroliniai darbai nerašomi iš karto po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų.

37.  Gimnazija  užtikrina,  kad užduotys,  kurios  skiriamos atlikti  namuose:  atitiktų mokinio
galias;  būtų  tikslingos  ir  naudingos  tolesniam  mokinio  mokymui  ir  mokymuisi,  padėtų  siekti
numatytų mokymosi tikslų; nebūtų skiriamos atostogoms; nebūtų skiriamos dėl įvairių priežasčių
neįvykusių pamokų uždaviniams įgyvendinti.

38.  Gimnazijoje  mokiniams,  kurie  mokosi  pagal  pagrindinio  ugdymo programą  ir  negali
tinkamai atlikti skiriamų užduočių namuose dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų,
sudaromos sąlygos jas atlikti Gimnazijoje.

39.  Mokymosi  pagalbai  skiriamos  trumpalaikės  ar  ilgalaikės  konsultacijos.  Trumpalaikių
konsultacijų,  trumpesnių  už  pamokos  trukmę,  dažnumas  priklauso  nuo  mokantis  kylančio
mokymosi poreikio. Ilgalaikės  konsultacijos, kurių trukmė lygi pamokos trukmei, organizuojamos
per visus mokslo metus ir įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (rūpintojai) elektroniniu
dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio
daromą pažangą. 

40. Mokinys, jeigu pageidauja, Gimnazijos direktoriaus  įsakymu gali būti atleidžiamas nuo
dalies ar visų pamokų lankymo tų dalykų kurių mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo
mokyklose (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitose) pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo
programas ar yra jas baigęs.

41.  Sprendimas  priimamas  dalyko,  nuo  kurio  pamokų  mokinys  atleidžiamas,  mokytojui
susipažinus  su  formalųjį  švietimą  papildančio  ugdymo programų ar  kitų  neformaliojo  švietimo
programų  turiniu,  kuris  turi  derėti  su  Bendrųjų  programų  turiniu.  Programas  ar  jų  nuorodas
Gimnazijai pateikia mokinys ar mokinio tėvai (rūpintojai) kartu su prašymu dėl atleidimo nuo to
dalyko pamokų iki Gimnazijos sprendimu nustatytos datos – rugsėjo 15 dienos.

42. Gimnazija priima sprendimus dėl menų ar fizinio ugdymo dalykų, o išimtiniais atvejais –
ir  kitų  dalykų  vertinimų,  gautų  mokantis  pagal  formalųjį  švietimą  papildančias  programas,
įskaitymo ir konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę. Sprendimai įforminami
atskiru direktoriaus įsakymu.

43. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, jų
metu  gali  užsiimti  kita  ugdomąja  veikla  arba  mokytis  individualiai  gimnazijos  bibliotekoje.
Gimnazija  užtikrina  nuo  pamokų  atleistų  mokinių  saugumą  ir  užimtumą,  paskiriant  atsakingus
asmenis. Suderinus su mokinių tėvais, jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios
ar paskutinės, mokiniai gali į mokyklą atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. 



PENKTASIS SKIRSNIS
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ

44. Mokymosi pagalba Gimnazijoje teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga: 
44.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų; 
44.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą; 
44.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus; 
44.4. jei mokinys nedaro pažangos; 
44.5. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir jei jis siekia domėtis pasirinkta mokymosi

sritimi; 
44.6. kitais Gimnazijos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais.
45. Gimnazija užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima žemų pasiekimų prevenciją,

intervenciją sprendžiant iškilusias problemas.
46. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas

pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką.
47. Gimnazija paskiria asmenį, atsakingą už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir

mokymosi pagalbos teikimo organizavimą.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
 MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS

48.  Gimnazija,  įgyvendindama  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo  programas,  nustato
laikinosios  mokymosi  grupės  dydį  pagal  skirtas  mokymo lėšas.  Mažiausias  skaičius  laikinojoje
grupėje  –  10  mokinių,  išskyrus  užsienio  kalbos  ir  dorinio  ugdymo  mokymosi  grupes,  kuriose
mažiausias mokinių skaičius grupėje – 5. Didžiausias mokinių skaičius negali  būti  didesnis nei
teisės aktais nustatytas.

49. Gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės:
49.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką;
49.2. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsižvelgiant į darbo vietų

kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma; 
49.3. kitiems dalykams mokyti, jei Gimnazijai pakanka mokymo lėšų.
50. Jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys, sudaromos laikinosios grupės užsienio

kalboms.

IV SKYRIUS
VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

64. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai:
64.1.  Gimnazija  įgyvendina  Vidurinio  ugdymo  bendrąsias  programas,  kurias  sudaro  šios

sritys:  dorinis ugdymas: (etika arba  katalikų tikyba);lietuvių kalba ir literatūra; užsienio kalbos
(anglų  ir  vokiečių,  rusų);  matematika;  gamtamokslinis  ugdymas: biologija,  chemija,  fizika;
socialinis ugdymas: istorija, geografija, ekonomika ir verslumas, psichologija;  meninis ugdymas:
dailė,  muzika,  teatras;  informacinės  technologijos;  technologijos;  fizinis  ugdymas;  bendrųjų
kompetencijų ugdymas.

64.2. Vidurinio ugdymo turinį sudaro:
64.2.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai;
64.2.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai, brandos darbas;
Pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 



65.  Gimnazija  nustato  mokinio  individualaus  ugdymo  plano  struktūrą  ir  keitimo  tvarką.
Mokinių  individualūs  ugdymo planai  nuolat  peržiūrimi  ir  koreguojami.  III  gimnazijos  klasių ir
išimties atvejais (motyvuojant raštu) IV gimnazijos klasių mokiniai per pirmąsias dvi mokslo metų
pradžios savaites gali koreguoti ugdymo planą, suderinus su Gimnazijos direktoriaus pavaduotoju
ugdymui. Kitais atvejais mokinys dėl ugdymo plano keitimo turi apsispręsti iki pusmečio ar mokslo
metų  pabaigos  likus  ne  mažiau,  kaip  14  kalendorinių  dienų.  Mokinys  pateikia  Gimnazijos
direktoriui raštu motyvuotą prašymą dėl pakeitimo, įskaitos laikymo ir raštu suderina su dalyko
mokytoju. Dalyko, modulio ar kurso skirtumus mokinys likviduoja ruošdamasis savarankiškai ir
išlaikydamas įskaitą per 14 kalendorinių dienų po prašymo pateikimo.

66.  Renkantis  matematikos  dalyko  kursą  III-IV  gimnazijos  klasėje  rekomenduojama:
išplėstinį kursą (A) rinktis mokiniams, kurių PUPP vertinimas ir/ar metinis pažymys ne žemesnis
kaip šeši balai. Jei mokinys, turėdamas žemesnius balus nori rinktis išplėstinį kursą, jam sudaromos
sąlygos mokymosi spragoms įveikti  suteikiant konsultacijas ar  papildomus modulius ir  išlaikius
įskaitą mokytis išplėstinio kurso grupėje.

67. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos
mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo nesimokė.

68.Gimnazija,  atsižvelgdama  į  mokinių  pasirinkimą,  jų  individualius  ugdymo  planus,
modeliuoja  kokybišką  vidurinio  ugdymo  programos  įgyvendinimą.  Laikinosios  grupės,  pagal
galimybes  sudaromos  iš  mokinių,  kurie  pasirenka  tą  pačią  bendrojo  ugdymo  dalyko  kurso
programą, tą patį dalyko modulį, pasirenkamąjį dalyką ar brandos darbą.. 

69. Gimnazija užtikrina, kad privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų mokinio
individualiame plane būtų ne mažiau nei 8 pamokos, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28.

70.  Gimnazija  sudaro  sąlygas  mokinių  socialinei-pilietinei  veiklai,  savanorystei  ir  skatina
mokinius jomis užsiimti. 

71. Žmogaus saugos dalykas integruojamas į kitų dalykų ugdymo turinį.
72.  Mokiniams,  kurie  mokosi  savarankiškai  pavienio  mokymosi  forma,  konsultacijoms

skiriama iki 15 procentų, Bendrųjų ugdymo planų 93 punktu nustatyto savaitinių ir (ar) metinių
pamokų skaičiaus.

73. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo
proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per dvejus mokslo metus:

Ugdymo sritys, dalykai Minimalus
pamokų skaičius

privalomam
turiniui

įgyvendinti

Bendrasis
kursas

Išplėstinis
kursas

Dorinis ugdymas 70
Tikyba 70 -
Etika 70 -
Kalbos
Lietuvių kalba ir literatūra 280 280 385
Užsienio kalbos Kursas, 

orientuotas į 
B1 mokėjimo
lygį

Kursas, 
orientuotas į 
B2 mokėjimo
lygį

Užsienio kalba (anglų/rusų/vokiečių) 210 210 210
Ugdymo sritys, dalykai Minimalus

pamokų skaičius
privalomam

turiniui
įgyvendinti

Bendrasis
kursas

Išplėstinis
kursas

Socialinis ugdymas 140
Istorija 140 210



Geografija 140 210
Matematika 210 210 350
Informacinės technologijos 70 140
Gamtamokslinis ugdymas 140
Biologija 140 210
Fizika 140 245
Chemija 140 210
Meninis ugdymas ir technologijos 140
Dailė 140 210
Muzika 140 210
Teatras 140 210
Technologijos (kryptys):
Turizmas ir mityba 140 210
Tekstilė ir apranga 140 210
Taikomasis menas, amatai ir dizainas 140 210
Fizinis ugdymas 140–210
Fizinis ugdymas 140/210 280
Pasirinkta sporto šaka 140/210
Pasirenkamieji dalykai 70-140
Dalykų moduliai 70
Brandos darbas 17,5–37 17,5 17,5
Minimalus privalomų pamokų skaičius 
mokiniui per savaitę / per mokslo metus

Po 28 pamokas III ir IV gimnazijos klasėse per 
savaitę; 1008 – III gimnazijos klasėje, 952 – IV 
gimnazijos klasėje.

Neformalusis švietimas (valandų 
skaičius) klasei

210 valandų

74.  Gimnazijos  ugdymo  plano  kontaktinių  valandų  skaičius  negali  viršyti  Mokymo  lėšų
apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkoje numatyto kontaktinių valandų skaičiaus.

VI SKYRIUS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 
 UGDYMO ORGANIZAVIMAS

75. Gimnazija įgyvendindama gimnazijos ugdymo planą užtikrina visų mokinių įtraukimą į
švietimą, šalina kliūtis, dėl kurių mokinys patiria dalyvavimo švietime ir ugdymosi sunkumų, ir
teikia  būtiną  švietimo  pagalbą,  vadovaujasi  Mokinių,  turinčių  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,
ugdymo organizavimo tvarkos aprašu. 

76. Gimnazija, formuodama mokinio ugdymo turinį atsižvelgia į:
76.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius;
76.2. formaliojo švietimo programą;
76.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;
76.4.  švietimo  pagalbos  specialistų,  mokyklos  vaiko  gerovės  komisijos,  pedagoginių

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas.
77.  Gimnazija  kiekvienam  mokiniui,  turinčiam  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  rengia

individualų ugdymo planą, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas
ugdymo procese ir kitų specialistų teikiamas pagalbas, didinančias ugdymo veiksmingumą.



78.  Mokiniui,  kuris  mokosi  pagal  bendrojo  ugdymo  programą,  ją  pritaikant,  mokinio
individualus  ugdymo  planas  sudaromas  vadovaujantis  Bendrųjų  ugdymo  planų   109  ir  129
punktuose  dalykų  programoms  įgyvendinti  nurodomu  pamokų  skaičiumi,  kuris  gali  būti
koreguojamas iki 25 procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti
didinamas atsižvelgiant į mokinio galias ir ugdymosi poreikius, specialistų rekomendacijas.

79.  Bendrojo  ugdymo  dalykų  programas  pritaiko  mokytojas,  atsižvelgdamas  į  mokinio
gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.
Jei mokykloje švietimo pagalbos specialistų nėra, mokytoją konsultuoja mokyklą aptarnaujančios
pedagoginės  psichologinės  ar  švietimo  pagalbos  tarnybos  ir  (ar)  savivaldybės  administracijos
švietimo padalinių specialistai.

80.  Mokinio,  kuriam  bendrojo  ugdymo  programa  pritaikoma,  mokymosi  pažanga  ir
pasiekimai  ugdymo  procese  vertinami  pagal  mokinio  individualiame  ugdymo  plane numatytus
individualios pažangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose programose numatytais
pasiekimais,  aptarus su mokiniu,  jo  tėvais  (globėjais,  rūpintojais),  švietimo pagalbą teikiančiais
specialistais, kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip
bus  mokoma(si),  kokie  bus  mokinio  mokymosi  pasiekimų  vertinimo  ir  pa(si)tikrinimo  būdai,
kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus naudojamasi).

81. Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos ir socialinių įgūdžių ugdymo programos
įgyvendinimas reglamentuojamas Bendrųjų ugdymo planų 6 priede.

82.  Dėl  mokinio,  kuris  mokosi  pagal  individualizuotą pagrindinio ugdymo programą arba
socialinių  įgūdžių  ugdymo  programą,  mokymosi  pasiekimų  vertinimo  (būdų,  periodiškumo)  ir
įforminimo susitariama. Susitarimai priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą,
specialiuosius  ugdymosi  poreikius,  numatomą pažangą,  tėvų (globėjų,  rūpintojų)  pageidavimus.
Vertinimo būdus renkasi mokykla (vertinimo įrašai „įskaityta“, „neįskaityta“, aprašai, pažymiai ir
kt.).

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

83.  Mokinių  mokymas  namie  organizuojamas,  vadovaujantis Bendrųjų  ugdymo  planuose
išdėstytomis nuostatomis.

84.  Visi  šiame  Ugdymo  plane  nenumatyti  ugdymo  ir  ugdymosi  atvejai  sprendžiami
vadovaujantis Bendraisiais  ugdymo  planais,  bei  kitais  teisės  aktais  švietimo,  mokslo  ir  sporto
ministro nustatyta tvarka.

__________________

____________________________

SUDERINTA:
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus 
gimnazijos tarybos
2021 m. birželio 28 d. protokolo Nr.2

SUDERINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
2021 m. rusėjo 1 d. įsakymu Nr. AT-535


	I SKYRIUS
	BENDROSIOS NUOSTATOS
	1.Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje pradinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programos pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pradinio ugdymo individualizuota programa, neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinamos skyriuose: Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje, Antanavo mokykloje, Bagotosios mokykloje ir Jankų mokykloje.
	2.Ugdymo plano tikslas ir uždaviniai:
	Tikslas – atsižvelgiant į Mokyklos strateginius tikslus, bendruomenės poreikius, mokinių pasiekimų tyrimų duomenis, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo rezultatus, Mokyklos įsivertinimo duomenis tikslingai bei veiksmingai planuoti ir organizuoti pradinį ugdymą.
	Uždaviniai:
	nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ugdymo programoms įgyvendinti;
	sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, aktyviam dalyvavimui neformaliajame ugdyme;
	II SKYRIUS
	MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS
	4.Ugdymo planas parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
	5.Mokykla, rengdama Ugdymo planą, rėmėsi švietimo stebėsenos, tarptautinių (matematikos ir gamtos mokslų TIMSS 2019) ir nacionalinių (NMPP 2021 m.) tyrimų duomenimis bei rekomendacijomis, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, 2020 m. Mokyklos įsivertinimo duomenimis.
	6.Ugdymo planą rengė Mokyklos direktoriaus pavaduotojos, laikinai einančios direktoriaus pareigas 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-19 sudaryta darbo grupė.
	7.Ugdymo planas sudarytas dvejiems mokslo metams: 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m.
	Dalykai
	Dalyko savaitinių pamokų skaičius
	Jungtinė klasė
	1 klasė
	2 klasė
	3 klasė
	4 klasė
	Pradinio ugdymo programa
	Dorinis ugdymas (tikyba)
	1
	1
	1
	1
	3
	Lietuvių kalba
	8
	7
	7
	7
	22
	Užsienio kalba (anglų)
	0
	2
	2
	2
	6
	Matematika
	4
	5
	4
	5
	14
	Pasaulio pažinimas
	2
	2
	2
	2
	6
	Dailė ir technologijos
	2
	2
	2
	2
	6
	Muzika
	2
	2
	2
	2
	6
	Šokis
	1
	1
	1
	1
	3
	Fizinis ugdymas
	3
	3
	3
	3
	9
	Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui
	23
	25
	24
	25
	75
	Pamokos, skiriamos mokinių ugdymo(-si) poreikiams tenkinti:
	Grupinės ilgalaikės konsultacijos, mokymosi pagalbai teikti:
	3
	1
	1
	1
	Pamokų skaičius mokiniui per savaitę
	23
	26
	25
	78
	Neformalusis vaikų švietimas

	2
	2
	2
	6
	Dalykai
	Dalyko savaitinių pamokų skaičius
	Jungtinė klasė
	1 klasė
	2 klasė
	Pradinio ugdymo programa
	Dorinis ugdymas (tikyba)
	1
	1
	1
	Lietuvių kalba
	8
	7
	8
	Užsienio kalba (anglų)
	0
	2
	2
	Matematika
	4
	5
	5
	Pasaulio pažinimas
	2
	2
	2
	Dailė ir technologijos
	2
	2
	2
	Muzika
	2
	2
	2
	Šokis
	1
	1
	1
	Fizinis ugdymas
	3
	3
	3
	Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui
	23
	25
	26
	Pamokos, skiriamos mokinių ugdymo(-si) poreikiams tenkinti:
	1
	Pamokų skaičius mokiniui per savaitę
	23
	26
	Neformalusis vaikų švietimas

	2
	Dalykai
	Dalyko savaitinių pamokų skaičius
	Jungtinė klasė
	1 klasė
	4 klasė
	2 klasė
	3 klasė
	Pradinio ugdymo programa
	Dorinis ugdymas (tikyba)
	1
	1
	1
	1
	3
	Lietuvių kalba
	8
	7
	7
	7
	22
	Užsienio kalba (anglų)
	0
	2
	2
	2
	6
	Matematika
	4
	5
	5
	4
	14
	Pasaulio pažinimas
	2
	2
	2
	2
	6
	Dailė ir technologijos
	2
	2
	2
	2
	6
	Muzika
	2
	2
	2
	2
	6
	Šokis
	1
	1
	1
	1
	3
	Fizinis ugdymas
	3
	3
	3
	3
	9
	Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui
	23
	25
	25
	24
	75
	Pamokos, skiriamos mokinių ugdymo(-si) poreikiams tenkinti:
	Grupinės ilgalaikės konsultacijos, mokymosi pagalbai teikti:
	3
	1
	1
	1
	Pamokų skaičius mokiniui per savaitę
	23
	26
	25
	78
	Neformalusis vaikų švietimas

	2
	2
	2
	6

