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progimnazijos direktoriaus 

2017 m. rugpjūčio mėn. ....... d. Nr.  

 

 

KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 

2017 – 2018 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos 2017–2018 m. m. priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ugdymo programų (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio) įgyvendinimą 

mokykloje, jas pritaikant mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių bei neformaliojo vaikų 

švietimo programas. 

2. Mokykla, rengdama ugdymo planą pradinio, pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti, 

vadovaujasi: Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017–2018 ir 2018–2019 metų pradinio 

ugdymo bendrąją programa patvirtinta Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. Birželio 

2 d. Įsakymu Nr. V–446, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais 

patvirtintais 2017 m. birželio 2 d. Nr.V-442; pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu 

patvirtintu 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1309 ir kitais teisės aktais.  

3. Ugdymo plano tikslai: 

3.1. formuoti mokyklos ugdymo turinį ir ugdymo proceso organizavimą, kad kiekvienas 

mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą 

būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą, vadovaujantis visuminio ugdymo samprata;  

3.2. formuoti mokyklos ugdymo turinį bendruomenės susitarimais ir puoselėti savitą 

mokyklos įvaizdį, ugdyti išsilavinusią, kultūringą, pilietišką asmenybę, įgyvendinant dvikalbį (užsienio 

kalbos ir dalyko) ugdymą, tarpdalykinę integraciją, kryptingo meninio ugdymo, bendrąsias dalykų ir 

neformaliojo švietimo programas, integruojant jas formaliajame ir neformaliajame ugdyme;  

3.3. tęsti mokymosi aplinkos modernizavimą, panaudojant šiuolaikines mokymo 

priemones ir technologijas, kurti saugią aplinką. 

4. Ugdymo plano uždaviniai: 

4.1. tikslingai planuoti ir organizuoti ugdymą, racionaliai panaudojant bendrųjų ugdymo 

planų teikiamas galimybes, išlaikyti optimalų mokinių mokymosi krūvį. 

4.2. tobulinti šiuolaikinės pamokos planavimą ir organizavimą, pritaikant ugdymo turinį 

ir formas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams, fiksuojant kiekvieno mokinio pažangą, ugdant jų 

bendrąsias ir dalykines kompetencijas; 

4.3. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, 

mokymo ir mokymosi aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymosi. 

4.4. organizuoti veiklas, skirtas pritaikyti ugdymo turinį, formas skirtingų poreikių 

vaikams (klasei, srautui, grupei, asmeniui), įsivertinti ugdymosi pažangą. 

4.5. plėtoti savitą mokymo modelį, įgyvendinant integruotas prancūzų, vokiečių  kalbos 

ir muzikos (5-8 klasėse), geografijos, užsienio kalbų (anglų k., rusų k.) ir informacinių technologijų 

(7 - 8  klasėse), kryptingo meninio ugdymo programas (1-4 klasėse). 
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II. MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2017- 2018 M. M. 

5. Mokslo metai prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo 

procesas prasideda 2017 metų rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai klasių koncentrui: 

 

Klasės 

Ugdymo proceso 
Ugdymo 

proceso 

trukmė 

savaitėmis 

Ugdymo 

proceso 

trukmė 

dienomis 
pradžia pabaiga 

1-4 2017-09-01 2018-05-31 34 170 

5-8 2017-09-01 2018-06-15 36 181 

 

6. Ugdymo procese skiriamų mokinių atostogų trukmė 2017-2018 m. m.: 

 

Atostogos 1-4 klasės 5-8 klasės 

Rudens  10-30 – 11-03   

Žiemos (Kalėdų)  12-27 – 01-03 

Žiemos  02-19 – 02-23 

Pavasario (Velykų)  04-03 – 04-06 

Vasaros  06-01–08-31 06-18–08-31 

 

7. Mokslo metai skirstomi trimestrais: 

 

Klasės 
Trimestrais 

I trimestras II trimestras III trimestras 

1-4 09-01–12-01 12-04–03-09 03-12–05-31 

5-8 09-01–12-01 12-04–03-09 03-12–06-15 

 

8. Pagrindinė ugdymo organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė: 1 klasėje – 35 

minutės, 2–8 klasėse – 45 minutės. 

9. Pamokų laikas: 

 1 pamoka 0800:0845 

 2 pamoka 0855:0940 

 3 pamoka 950:1035 

 4 pamoka 1055:1140 

 5 pamoka 1200:1245 

 6 pamoka 1255:1340 

 7 pamoka 1350:1435 

 8 pamoka 1445:1530 

  

10. Ugdymo dienų organizavimas: 

10.1. 5 papildomos ugdymo dienos (pagal BUP 8.1 p.) 2017 m. vasario 26 – kovo 2 d. 

skiriamos projektinei savaitei „Aš galiu“ 1-8 klasėse įgyvendinti. Projektas orientuotas į mokinių verslumo, 

karjeros, bendrųjų kompetencijų ugdymą, integruojant dalykines kompetencijas. Projekto veiklų planas 

reglamentuojamas atskiru direktoriaus įsakymu. 

10.2.  5 papildomos ugdymo dienos (pagal BUP 8.2 p.) mokslo metų pabaigoje (2018 m. 

gegužės mėn. 1-4 kl., birželio mėn. 5-8 kl.) skiriamos prasmingai kultūrinei, sportinei, meninei veiklai bei 
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klasės veiklų įgyvendinimui. Šios veiklos orientuotos į mokinių dalykinių kompetencijų ugdymą, 

integruojant bendrąsias kompetencijas ir yra skirtas mokinių tiriamajai, meninei, pilietiškumo ugdymo, 

kalbinės ir sportinės raiškos veiklai. Detalus veiklų planas reglamentuojamas atskiru direktoriaus įsakymu. 

11. Mokyklos vadovas esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar 

paskelbus ekstremalią padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo; 

12. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, 

esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems 

į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga 

informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių; 

 

 

III. MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS.  

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

13. Progimnazijos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

ministro patvirtintu „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu“ 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo 

Nr. V-1309, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ ( toliau –  

Geros mokyklos koncepcija),  Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 , mokykloje priimtais susitarimais, sprendimais 

ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas. 

14. Mokykloje vykdomoms priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms 

įgyvendinti vieneriems metams rengiamas mokyklos ugdymo planas. Mokyklos ugdymo plane pateikiami 

ugdymo proceso organizavimo sprendimai Priešmokyklinio, Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosioms 

programoms įgyvendinti. Mokykloje susitarta dėl mokyklos ugdymo plano turinio, struktūros ir formos ir 

dėl jo įgyvendinimo galimybių. 

15. Mokyklos ugdymo planą vieneriems metams rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo 

grupė, Mokyklos ugdymo planas rengiamas vadovaujantis demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumu 

ir bendradarbiavimo principais. Ugdymo organizavimas ir įgyvendinimas grindžiamas kolegialiu 

progimnazijos bendruomenės – mokytojų, mokinių ir jų tėvų – sprendimų priėmimu, bendradarbiavimą 

grindžiant demokratinėmis nuostatomis. 

16. Ugdymo planą, suderinęs su mokyklos taryba ir su steigėjais, tvirtina mokyklos direktorius 

iki 2017 metų rugsėjo 1 dienos.  

Formuojant ugdymo turinį ir rengiant ugdymo planą, vadovaujamasi Švietimo stebėsenos, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo (2, 4, 6, 8 klasėse) ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, 

progimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis. Prancūzijos instituto siųsto eksperto 

išvadomis. 
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Mokyklos susitarimai dėl: Priimtos nuostatos ir susitarimai 
Dokumento pavadinimas, 

data ir Nr.  

1. ugdymo turinio planavimo 

ir įgyvendinimo 

stebėsenos  

 Ugdymo turinio planavimo principus, formas, programų ir planų rengimą reglamentuoja 

Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas (Priedas Nr. 7), patvirtintas direktoriaus 

įsakymu:  

- ilgalaikiai dalykų planai rengiami mokslo metams; 

- trumpalaikiai planai temai, skyriui, pamokai rengiami mokytojų individualiai, pagal 

poreikį; 

- planų formos aprobuotos metodinės tarybos; 

 Vykdoma ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsena ir analizė pagal švietimo 

stebėsenos planą. 

Mokyklos direktoriaus 

2017-08-31 įsakymas Nr.  

 

Ugdymo turinio planavimo 

tvarkos aprašas (Priedas 

Nr. 7) 

2. ugdymo turinio inovacijų   5 klasėse vykdomas Integruoto gamtos mokslų kurso (5–8 klasėms) programos 

išbandymas. Direktoriaus įsakymu sudaryta komanda dalinsis patirtimi ir parengta 

mokomąja medžiagą, atviromis veiklomis. Mokiniams sudarytos sąlygos dalyvauti  

gamtamokslinėje tiriamojoje veikloje. 

 3-8 klasėse vykdomas „Šiuolaikinių mokymosi aplinkų“ projektas: 

- 3-4 klasėse turi po 1-ną „Pasaulio pažinimo“ privalomą pamoką klasėje „MIKS“ – 

šiuolaikinės mokimosi aplinkos, darbui su skaitmeniniu mokymosi turiniu.  

- 5-6 klasėse turi po 1-ną privalomą: lietuvių k., matematikos, gamtos ir žmogaus, 

pamoką klasėje „MIKS“ – šiuolaikinės mokimosi aplinkos. Kitos pamokos vykdomos 

pagal poreikį ir iš anksto sudarytą tvarkaraštį. 

 Dalyvaujant programoje dėl Linux kompiuterių išbandymo, progimnazijos 5-8 klasėse 

informacinių technologijų mokymasis vyksta, kas trimestrą rotuojant mobilias grupes, 

atviro kodo programinės įrangos „Linux“ kompiuterių klasėje, planšetinių kompiuterių 

klasėje „MIKS‘ ir Windows 10 kompiuterių klasėje. Taip skatinant mokinio mokymosi 

priemonių pasirinkimo įvairiapusiškumą ir universalumą. 

Mokytojų tarybos 2017-

06-05 posėdis Nr. 6 

3. mokinio pasiekimų ir 

pažangos vertinimo formų 

ir laikotarpių 

 Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese, vadovaujamasi: 2017-2019 m.m. 

pradinio ir pagrindinio bendraisiais ugdymo planais, LR ŠMM ministro patvirtintais 

„Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu“ 2015 m. gruodžio 21 d. 

Nr. V-1309, dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. isak-556 

„Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimu  2017 m. liepos 4 d. Nr. V-554, Dėl geros mokyklos 

koncepcijos patvirtinimo  2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1308, bei progimnazijoje priimta 

„Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka“ (Priedas Nr. 8); 

 Vieną kartą per metus klasėje ar klasių grupėje dirbantys mokytojai aptaria Mokinių 

pažangos, pasiekimų vertinimo aprašo įgyvendinimą, tyrimų rezultatus, mokyklos vidaus ir 

Mokytojų tarybos 2017-06-

05 posėdis Nr. 6 

 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarka 

(Priedas Nr. 8) 

Patvirtinta direktoriaus 

2017-08-30 įsakymu 

Nr. V-65 
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Mokyklos susitarimai dėl: Priimtos nuostatos ir susitarimai 
Dokumento pavadinimas, 

data ir Nr.  

išorės vertinimo duomenis  ir priima sprendimus dėl  ugdymo kokybės gerinimo, vertinimo 

aprašo tobulinimo. 

4. bendrų kalbos ugdymo 

reikalavimų 

 Progimnazija sudaro sąlygas lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas. Priimti 

vieningi kalbos ugdymo reikalavimai, vadovaujantis lietuvių kalbos metodinės grupės 

mokytojų parengtomis rekomendacijomis: 

- kreipiant mokinių dėmesį į kalbos nuoseklumą bei logiškumą, teiginių argumentavimą, 

daromas gramatines klaidas; 

- skatinant ir sudarant galimybę mokiniams kuo daugiau viešai kalbėti, rišliai ir 

taisyklingai reiškiant savo mintis. Skiriant dėmesį atsakinėjimui žodžiu bei grįžtamajai 

informacijai apie taisytinus bei tobulintinus dalykus. 

- už kalbos taisyklingumą (didesnės apimties atsiskaitymus raštu ir žodžiu) skiriamas 

papildomas balas, už mažesnės apimties - balas pridedamas prie kaupiamojo pažymio. 

- IT pamokose naudotis lietuviška aplinka; 

- integruoti lietuvių (gimtosios) kalbos po vieną savaitinę pamoką 5, 6 ir 7 klasėms su 

informacinėmis technologijomis; 

- per mokslo metus organizuoti bent 2 renginius, skirtus gimtosios kalbos puoselėjimui 

(pvz., gimtosios kalbos diena, raiškiojo skaitymo konkursas, viktorina, nacionalinio 

diktanto rašymas ir pan. ); 

Mokytojų tarybos 2017-06-

05 posėdis Nr. 6 

5. mokykloje vykdomų 

ugdymo programų ir jų 

įgyvendinimo ypatumų 

Mokykloje vykdomos priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo  

programos. Susitarta dėl šių ypatumų: 

 antrosios užsienio kalbos mokymo: prancūzų ar vokiečių kalbos pradedama mokyti nuo 5 

klasės. Pagal pasirašytą trišalę užsienio kalbos ir dalyko mokymo sutartį tarp mokyklos, 

Kauno miesto savivaldybės ir Prancūzų kalbos instituto. Įgyvendinamas integruoto 

užsienio kalbos ir dalyko projektas EMILE; 

 ugdymą grindžiant mokinio ir mokytojo sąveika, mokantis drauge ir vieniems iš kitų, 

kuriant bendras prasmes, skatinant dialogišką ir tyrinėjantį ugdymąsi. Skatinant patirtinį, 

tiriamąjį, kūrybinį mokymąsi,  susietą su realiu gyvenimu; 

 3,4 klasių mokiniai turi 1-ną privalomą savaitinę pamoką „gamtos pažinimo“ klasėje 

„MIKS“, 5-6 klasių mokiniai turi po 1-ną privalomą pamoką „MIKS“ klasėje šių dalykų: 

Lietuvių, matematika, gamta ir žmogus, 7-8 klasių mokiniai pagal poreikį. Šiose pamokose 

ugdymui dalykų pamokose naudojamos išmaniosios technologijos: planšetiniai 

kompiuteriai, mobilieji telefonai, virtualios mokymosi aplinkos, e- programos ir kt.; 

 5 - 8 klasių mokiniai pildo Mokinių pasiekimų, pažangos ir kompetencijų įsivertinimo 

lapus.  

Mokytojų tarybos 2017-06-

05 posėdis Nr. 6 
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Mokyklos susitarimai dėl: Priimtos nuostatos ir susitarimai 
Dokumento pavadinimas, 

data ir Nr.  

 organizuojamos vasaros pažintinės stovyklos, kuriose tobulinamos kūrybiškumo, 

pažinimo, kalbinės, meninės, sportinės, sveikatinimo, socialinės bendradarbiavimo ir 

projektinės veiklos kompetencijos; 

 5-8 klasių mokiniams 10 proc. pamokų organizuojama ne pamokų forma, o projektine ar 

kitokia veikla už progimnazijos aplinkos ribų; pagal 2017-2018 m. m. progimnazijos 

mokinių kultūrinės, meninės kūrybinės, sportinės, pažintinės, praktinės, socialinės, 

prevencinės veiklos programą. 

6. dalykų mokymuisi 

skiriamų pamokų 

skaičiaus kiekvienoje 

klasėje, užtikrinant 

bendrosiose programose 

numatytus mokinio 

pasiekimus 

 Įgyvendinant ugdymo turinį, pamokos dalykams skirstomos metodinėje taryboje, 

atsižvelgiant į mokytojų dalykininkų pasiūlymus bei mokinių pasirinkimus;  

 Ugdymo plano lentelės rengiamos atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėse, ugdymo plano 

uždavinių įgyvendinimo galimybes ir mokyklos lėšas. (Priedas Nr. 2) 

 Mokinių, kurių mokymosi valandų skaičius didesnis už minimalų pamokų skaičių, krūvis 

suderinamas su mokinių tėvais.  
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7. ugdymo turinio 

integravimo nuostatų 

 Metodinėje taryboje susitarta dėl ugdymo turinio integravimo nuostatų: kokias programas, 

kokius dalykus planuojama integruoti, susitarta dėl pilietinio ugdymo, žmogaus saugos, 

sveikatos ugdymo, etnokultūros programoms skirtų valandų integravimo į konkrečius 

dalykus, nurodant valandas UP lentelėse ir įpareigojant mokytojus fiksuoti integraciją 

ilgalaikiuose teminiuose planuose. (Priedas Nr.1) 

 Mokykla, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į ugdymo turinį integruoja 

kelių dalykų turinio temas, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą, vadovaudamasi 

progimnazijos direktoriaus patvirtintu “Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių 

ugdymo, žmogaus saugos, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį ir 

tarpdalykinės integracijos tvarka“  (Priedas Nr. 10)   

 Į progimnazijos atitinkamų dalykų turinį yra integruojamos šios programos: (mokytojai 

planuoja dalyko ilgalaikiuose planuose) 5-8 klasėse: 

  alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. ISAK-494  : 5 klasėse - žmogaus saugos, 6 klasėse - gamtos ir žmogaus, 7-

8 klasėse  -biologijos, 8 klasėse - chemijos dalykų pamokose. Taip pat į 5-8 klasių 

valandėlių turinį; 

 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo, bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu 

Mokytojų tarybos 2017-06-
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Nr. V- 941 :  5-6 klasėse gamtos ir žmogaus, 7-8 klasėse – biologijos, 8 klasėse dorinio 

ugdymo dalykų pamokose; 5 klasėse – žmogaus saugos, 6-7 klasėse gamtos ir 

žmogaus, 5-8 klasėse – technologijų, 5-8 klasėse – dorinio ugdymo bei kūno kultūros 

dalykų pamokose. Taip pat į 5-8 klasių valandėlių ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų 

turinį; 

 pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos 

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

5-8 klasėse - dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, gamtos mokslų, 

meninio ugdymo ir technologijų dalykų pamokose. Taip pat neformaliojo ugdymo 

užsiėmimų turinį; 

 ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 : 5-8 klasėse visų dalykų pamokose, 

neformaliojo ugdymo užsiėmimuose ir klasių valandėlių metu. Pamokų metu kalbama 

apie profesijas, galimybes jas įgyti (ugdymo informavimas). Neformaliojo ugdymo 

užsiėmimuose formuojami profesiniai įgūdžiai; 

 mokykla dalyvauja patyčių prevencijos programoje "Lions Quest Paauglystės 

kryžkelės" (5-8 kl.), kuri įpareigoja du kartus per mėnesį organizuoti veiksmingas klasės 

auklėtojo valandėles. 

 Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas(is) – tai dalyko turinio mokymas(is) 

užsienio kalba. Tokio mokymo(si) tikslas – dalyko ir kalbinių kompetencijų ugdymas. 

Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymas(is) progimnazijoje įgyvendinamas:   

 dalyko ir užsienio kalbų mokytojams parengus mokymo programą – ilgalaikį planą. 

Programą gali įgyvendinti dalyko mokytojas, užsienio kalbos mokytojas arba dalyko ir 

užsienio kalbos mokytojas kartu;  

 dalyko arba užsienio kalbos pamokose, arba kaip dalyko modulis, skiriant pagal poreikį 

pamoką(as) iš ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti pamokų.  

 Mokykloje 5-8 klasėse įgyvendinama integruota užsienio kalbos ir dalykų ugdymo 

programos pagal: EMILE ir IDUKM projektus. Valandos skiriamos iš valandų, skirtų 

mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti. Prancūzų ir vokiečių, kaip antrosios kalbos, 

pradedama mokyti nuo 5 klasės ( Priedas Nr. 2) 

 Septintose ir aštuntoje klasėse po pusę metų vedamos integruotos informacinių 

technologijų ir dalykų pamokos: geografijos (I pusmetis), užsienio kalbų (anglų, prancūzų, 

rusų) II pusmetis . 

 1-4 klasėse į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 
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 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintų integruojamųjų Mokėjimo 

mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programų pagrindai. Šių programų atskirai planuoti ir vykdyti nereikia, 

jos yra integruotos į Bendrosios programos turinį. 

 Mokytojas, formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, numato ugdymo dalykus, į 

kuriuos bus integruojamas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendrosios, Žmogaus saugos bendrosios ugdymo turinys. Žmogaus saugos bendroji 

programa, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 

V-1159, ir Sveikatos ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 integruojamos į pasaulio 

pažinimo, lietuvių kalbos, matematikos ,dailės ir technologijos, kūno kultūros, dorinio 

ugdymo pamokas. Pradinių klasių mokytojai  yra atsakingi už integruotų programų 

turinio planavimą atitinkamo dalyko ilgalaikiuose planuose; 

 etninės kultūros ugdymas integruotas į dalykus ir neformalųjį ugdymą; 

 atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22d 

įsakymu Nr.V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose patvirtintas  

rekomendacijas“ nuo šių mokslo metų bus įgyvendinama Lions Quest programa  

pradinėse (1-4) klasėse  "Laikas kartu" . 

 Metodinė grupė aprobuodama mokytojo ilgalaikį planą užtikrina, kad jis atitiktų Metodinės 

tarybos nutarimą bei jo turinyje būtų įgyvendinti šio ugdymo plano reikalavimai 

(suplanuotos netradicinės pamokos skirtingose erdvėse, būtų numatytas programų 

integravimas ir pan.). 

 Metodinė taryba analizuoja mokinių pasiekimus ir pažangą, mokantis pasirinktu būdu 

įgyvendinamą integruojamąją programą ir priima sprendimus dėl įgyvendinimo kokybės 

gerinimo ar tolesnio turinio integravimo. 

8. socialinės emocinės 

kompetencijas ugdančios 

prevencinės programos 

pasirinkimo 

 Mokykla dalyvauja nuoseklios ir ilgalaikės socialinės emocinės kompetencijas ugdančios 

prevencinėje programoje "Lions Quest Paauglystės kryžkelės" (5-8 kl.), kuri įpareigoja du 

kartus per mėnesį organizuoti veiksmingas klasės auklėtojo valandėles.  

 Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22d 

įsakymu Nr.V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose patvirtintas  

rekomendacijas“ nuo šių mokslo metų bus įgyvendinama  Lions Quest  programa:   

pradinėse klasėse (1-4)  "Laikas kartu", 5-8 klasėse "Paauglystės kryžkelės". 

Priešmokyklinėje grupėje - "Zipio draugai" (Priedas Nr.16). 
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9. laikinųjų grupių sudarymo Klasės į grupes dalijamos arba sudaromos laikinosios grupės šiems dalykams mokyti: 

 doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę tikybą ir etiką (laikinoji 

grupė ne mažesnė kaip 10 mokinių) sudaroma iš lygiagrečių klasių (pvz. 7a ir 7b); 

 informacinėms technologijoms jei klasėje daugiau kaip 16 mokinių; 

 technologijoms, jei klasėje daugiau kaip 18 mokinių; 

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

 per kūno kultūros pamokas 7-8 klasių sudaromos atskiros berniukų ar mergaičių grupės iš 

paralelinių klasių; 

 švietimo pagalbai teikti konsultacijoms teikti pagal poreikius; 

 mažiausia laikinoji grupė gali būti 12 mokiniai; 

Mokytojų tarybos 2017-06-
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10. mokinio gerovės 

užtikrinimo ir sveikatos 

ugdymo organizavimo  

 Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės 

užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi 

mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11d. įsakymu Nr. 

V- 579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ redakcija 2017m. Gegužės 2d.įsakymo Nr.V-319. 

 Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vadovaujasi Lietuvos 

higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 ir pakeitimu 2017 m. kovo 13 d. 

įsakymu Nr. V-284 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

 Sudaro sąlygas mokiniui mokytis pagarba vienas kitam tarp mokinių, mokinių ir mokytojų, 

kitų mokyklos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje 

aplinkoje, laiku pastebi ir nedelsdama sustabdo patyčių ir smurto apraiškas, užtikrina 

higienos reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį; 

 Mokykloje po 3 ir 4 pamokų organizuojamos fiziškai aktyvios veiklos pertraukos (20 min.). 

 Sudaro sąlygas mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, 

bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei virtualiose aplinkose, dalį 

formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklų organizuodama už mokyklos ribų -gamtoje, 

muziejuose, įvairiose edukacinėse programose. 

 Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 integruojama į mokyklos ugdymo 

turinį. 
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 Mokykla siūlo netradicinėse aplinkose organizuoti ne mažiau kaip 3 pamokos per metus, 

jei dalykui skiriama 1 savaitinė pamoka. Ši veikla planuojama mokytojų dalyko ugdymo 

turinio  ilgalaikiuose planuose ir fiksuojama elektroniniame dienyne pamokos turinio 

skiltyje. 

11. švietimo pagalbos teikimo  švietimo pagalbos teikimo, konsultacijų organizavimo: švietimo pagalbos mokiniui 

teikimo galimybes ir būdus reglamentuoja Švietimo pagalbos teikimo mokiniui tvarkos 

aprašas (Priedas Nr.16);  

 Švietimo pagalbą, leidžiančią padidinti švietimo veiksmingumą, mokiniams, jų tėvams, 

mokytojams , mokykloje teikia specialistai: psichologas, logopedas, specialusis pedagogas 

ir socialinis pedagogas. 

 Švietimo pagalbai teikti sudaryta Vaiko gerovės komisija, kuri teikia informacinę, 

psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, užtikrina saugią, 

jaukią, darnią aplinką mokykloje. Susitarta dėl: 

 Informacinės pagalbos paskirties: padėti mokiniams, tėvams, mokytojams gauti 

informaciją apie švietimą, jo kokybę. Ją, teisės aktų nustatyta tvarka, privalo teikti visi 

progimnazijos darbuotojai. 

 Psichologinės pagalbos paskirties: nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir 

ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti, stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą bendrauti su 

mokiniais, turinčiais psichologinių problemų; sudaryti palankias psichologines sąlygas 

ugdymosi procese. Psichologinę pagalbą teikia psichologas. 

 Socialinės pedagoginės pagalbos paskirties: šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali 

lankyti mokyklos ar vengia tai daryti; sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius; 

kartu su tėvais padėti vaikams pasirinkti mokyklą pagal jų protines ir fizines galias; padėti 

mokiniui adaptuotis mokykloje; teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines 

paslaugas. Socialinę pagalbą teikia socialinis pedagogas. 

 Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirties: nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi 

poreikius ir juos tenkinti; stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius 

specialiųjų ugdymosi poreikių; sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių 

turintiems mokiniams, padėti mokiniams dalyvauti ugdymo procese ir popamokinėje 

veikloje. Specialiąją pedagoginę pagalbą teikia specialusis pedagogas. 

 Mokykloje  už pagalbos teikimą mokiniams atsakingas Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas. 

 Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys 

mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokyklos 

Švietimo pagalbos 

mokiniui ir mokytojui 

tvarkos aprašas  

Patvirtintas direktoriaus 

2017 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V- 65 
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švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl 

mokymosi pagalbos suteikimo. 

 Mokymosi pagalba mokiniui suteikiama, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) 

žemesnis, nei numatyta Bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos, kai 

kontrolinis darbas įvertinamas nepatenkinamai, kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių 

praleido pamokas ir pan.  

 Mokymosi pagalba teikiama: 

 Dalyko pamokoje, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodus ir kt.; 

 Skiriant trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas, nustato Vaiko gerovės komisija, gavusi dalyko metodinės grupės mokytojų 

(esant poreikiui- metodinės tarybos) rekomendaciją, pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

 Teikiant mokymosi pagalbą, Metodinės tarybos ir Vaiko gerovės komisijos siūlymu ir 

Direktoriaus sprendimu ( esant finansavimui) , gali būti sudaryta grupė ir iš gretimų klasių. 

Išskirtiniais atvejais mokymosi pagalba gali būti skiriama ir individualiai. 

 Skiriamos trumpalaikės konsultacijos iki 3 val., arba ilgalaikės iki vieno mėnesio. 

12. mokinių mokymosi 

pasiekimų gerinimo ir 

konsultacijų mokymosi 

pagalbai teikimo tvarkos ir 

priemonių 

 Mokykloje direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už mokymosi pasiekimų 

gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą. 

 Mokykloje mokinių pasiekimų gerinimas vykdomas vadovaujantis „Mokinių pasiekimų 

gerinimo priemonių planu“ (Priedas Nr. 9) Kurį kiekvienais mokslo metais rengia dalykų 

mokytojai, metodinėse grupėse aptarę ir išanalizavę mokslo metų mokinių mokymosi 

pasiekimus (NMPP, metiniai įvertinimai, konkursai ir t.t). Šis planas tvirtinamas mokyklos 

metodinės tarybos. 

 Mokykloje stebimi ir analizuojami mokinių pasiekimai: Klasių valandose, Mokytojų 

tarybos posėdyje kartą per trimestrą , klasės auklėtojo – kartą per mėnesį. Atsiradus 

mokymosi sunkumams, klasės auklėtojas kartu su dalyko mokytoju, mokiniu ir jo tėvais 

sprendžia, kaip padėti  mokiniui.  

 Atsakingas asmuo už mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą 

atlieka priimtų priemonių poveikio analizę  kartą per trimestrą. 

 Mokykla užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima tris etapus: prevenciją, 

intervenciją, kompensaciją. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas nuolat stebimas, 

siekiant laiku pastebėti mokinius, kurių pasiekimai žemi ir nustatomos tokių pasiekimų 

priežastys pamokose, „Klasės valandose“ (prevencija), apie atsiradusius mokymosi 

sunkumus informuojami pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai), kartu su 

jais sprendžiamos žemų mokymosi pasiekimų problemos taip pat pamokų praleidimas ir 

vėlavimas į jas, keliant mokytojų kvalifikaciją (intervencija). Mokymosi pagalba – 

Mokytojų tarybos posėdis 

2017-06-12 Protokolo Nr.7  

 

„Mokinių pasiekimų 

gerinimo priemonių 

planas“ 

Patvirtintas direktoriaus 

2017 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V- 65 
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„konsultacinėse valandose“, „namų darbų klube“ teikiama kiekvienam mokiniui, ypatingai 

šiais atvejais: kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų; kai kontrolinis 

darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai; kai mokinys gauna kelis iš eilės 

nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus; kai mokinio pasiekimų lygis (vieno ar 

kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir 

mokinys nedaro pažangos; kai per Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą mokinys 

nepasiekia patenkinamo lygmens, kai mokinys demonstruoja aukščiausio lygmens 

pasiekimus ir  kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais 

(kompensacija) 

 Lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbų, socialinių mokslų, gamtos mokslų 

diagnostiniai kontroliniai darbai atliekami klasėse, kuriose mokomasi šių dalykų rugsėjo  

II-III savaitę. Po mokytojų diagnostinių kontrolinių darbų analizės vyksta aptarimai su 

mokiniais ir jų tėvais. Dalyko mokytojas skiria ilgalaikes privalomas konsultacijas, apie tai 

informuoja mokinio tėvus individualių pokalbių metu, kuriuos organizuoja klasės 

auklėtojas, surinkęs informaciją iš visų klasėje dirbančių mokytojų.  Su mokinio tėvais 

aptariama tėvų pagalba vaikui ir atsakomybė už vaiko pažangą. Mokytojas skiria ilgalaikes 

ar trumpalaikes konsultacijas mokiniui po kiekvieno kontrolinio darbo, jei jis nepasiekė 

patenkinamo mokymosi lygmens pagal Bendrąsias programas arba dėl ligos praleido dalį 

pamokų.  

 Mokykloje mokiniams teikiamos konsultacijos, kuriose (pagal direktoriaus patvirtintą 

konsultacijų grafiką)  pageidaujantys mokiniai gauna  kvalifikuotą ilgalaikę mokytojo 

konsultaciją. Kas trimestrą mokytojai pateikia direktoriaus pavaduotojai konsultacijų 

grafiką. 

 Trumpalaikes konsultacijas teikia dalyko mokytojas.  

 Klasės auklėtojas tariasi su dalyko mokytoju, mokiniu ir mokinio tėvais, kada  bus 

aptariama individuali mokinio pažanga ir kokios pagalbos mokiniui dar reikia.  

 Mokinio, kuris turi mokymosi sunkumų, tų susidariusių sunkumų priežastys, individuali 

pažanga ir tobulėjimo klausimai ugdymo proceso metu aptariami Klasių valandose ( tris 

kartus per mokslo metus),  Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, kurie vyksta kartą per 

mėnesį arba pagal poreikį .  

13. pagilinto dalykų mokymo  Pagilinto anglų kalbos mokymas pradiniame ugdyme. Iš mokinių ugdymosi poreikiams 

tenkinti skirtų pamokų skiriamos 1-ose klasėse po 1 valandą 

Mokytojų tarybos posėdis 

2017-06-12 Protokolo 

Nr. 7 
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14. kryptingo meninio 

ugdymo 

 kryptingas meninis ugdymas, vykdomas (1-8 klasės) vadovaujantis ,,Kryptingo meninio 

ugdymo programa“ patvirtinta direktoriaus 2016-06-10 d. įsakymu V-55.1 

Kryptingo meninio 

ugdymo programa  

(Priedas 15) 

15. IDUKM/ EMILE 

(Integruotas dalyko ir 

kalbos mokymo), 

dvikalbio ugdymo 

 Mokykloje 5-8 klasėse įgyvendinama integruota užsienio kalbos ir dalykų ugdymo 

programos pagal: EMILE ir IDUKM projektus. Valandos skiriamos iš valandų, skirtų 

mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti.  

 IDUKM vykdomas pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą programą (Priedas 

Nr. 5) 

Integruotos dalykų ir 

užsienio kalbų (prancūzų, 

anglų, rusų) mokymo 

programos (IDUKM, 

EMILE, CLIL) 

(Priedas Nr. 5) 

16. dalykų mokymo 

intensyvinimo 

Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą pirmą dalį progimnazija intensyvina šių dalykų 

mokymą: 

  žmogaus sauga: 5-ose klasėse – 1 valanda; 

  matematika, lietuvių kalba: skiriant greta po 2 pamokas per dieną;  

 tvarkaraštyje sudaroma galimybė (šios pamokos viena po kitos) intensyvinti dalykus 

„Geografija“ ir „Gamta ir žmogus“, suplanuotoms pamokoms netradicinėse aplinkose ar 

išvykstamosioms tiriamosioms pamokoms. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2017-06-12 Protokolo Nr. 

7 

17. ugdymo diferencijavimo  Ugdymo diferencijavimas numatomas mokytojų ilgalaikiuose teminiuose planuose, 

aptariamas metodinėse grupėse. Mokiniams turintiems mokymosi sunkumų sudaromos 

laikinos grupės trumpalaikėms (po nesėkmingo kontrolinio darbo) ir ilgalaikėms (iki 1 

mėn.) konsultacijoms.  

Diferencijavimas taikomas: 

 užsienio kalbų mokyme 2-4 klasėse ir 5-8 klasės. Sudaromos laikinosios grupės pagal 

mokinių gebėjimus iš paralelinių klasių; 

 5 klasėse sudaromos laikinosios grupės pagal mokinių gebėjimus mokytis lietuvių kalbą, 

matematiką, anglų kalbą. Pasibaigus trimestrui, tėvams parašius prašymą, mokinys gali 

pereiti iš vienos laikinosios grupės į kitą.  

 mokytojai, atsižvelgdami į mokinių specialiuosius poreikius, rengia individualizuotas ir 

pritaikytas programas bei individualius ugdymo planus. Pamokose pritaikoma mokymosi 

užduotys, priemonės, tempas. Mokiniai, turintys specialiųjų poreikių, mokomi pagal 

bendrąsias, pritaikytas ar individualizuotas programas; 

 Mokinių grupei gabumams plėtoti ir spragoms išlyginti sujungtoje 7 klasėje, kur didelis 

mokinių skaičius, pagal poreikį skiriamos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos;  

 Mokykla stebi, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip mokiniams 

sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir priima 

sprendimus, dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Atliekama mokinių ir dalykų mokytojų 

Mokytojų tarybos posėdis 

2017-06-12 Protokolo Nr. 

7 
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apklausa, vykdoma mokinių pasiekimų analizė po diagnostinių testų. Pateikiamos 

ataskaitos mokinių tėvams ir mokytojų tarybai.  

 Tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, darbo grupės), 

sudarant mišrias arba panašių polinkių, interesų mokinių grupes. 

 Dėl pergrupavimo tikslų ir principų tariamasi su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kad 

diferencijavimas būtų naudingas mokiniui, nedarytų žalos mokinio savivertei, tolesnio 

mokymosi galimybėms.  

 Kartą į metus metodinėse grupėse analizuojama, kaip įgyvendinamas diferencijavimas, 

dalijamasi gerąja patirtimi. 

18. mokinio individualaus 

ugdymo plano sudarymo 

 Ugdymo individualizavimu siekiama padėti mokiniui planuoti ugdymąsi, pagal savo galias 

siekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų, ugdyti(s) asmeninę atsakomybę, įgyvendinti 

iškeltus tikslus.  

 Už individualių planų įgyvendinimo stebėseną atsakingas paskirtas direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

 individualūs planai rengiami mokiniams pagal pasiūlytą mokyklos formą. Sudaromi 

individualūs planai mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių ir ugdomam pagal 

individualizuotas ar pritaikyto ugdymo programas, mokiniui, kuris mokomas namie, 

mokiniui besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą (jei kyla mokymosi 

sunkumų arba itin sėkmingai mokosi, mokiniams atvykusiems iš užsienio) 

bendradarbiaujant mokiniui, mokytojui it tėvams arba globėjams; 

 Mokiniui, kuris mokomas namie, sudaromas individualus ugdymo planas, suderintas su 

progimnazijos galimybėmis. Mokinio individualaus ugdymo planas sudaromas pagal 

progimnazijos siūlomą formą. 

 Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir besimokantiems pagal 

individualizuotas programas. Organizuojant mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymą vadovaujamasi 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. Ugdymo planą rengia specialiųjų 

poreikių specialistai (specialusis pedagogas, logopedas, psichologas), bendradarbiaudami 

su mokinio tėvais bei mokytojais.  

  itin gabiems arba siekiantiems pagerinti vieno ar kelių dalykų pasiekimus 5-8 klasių 

mokiniams, sudaromas individualus ugdymo planas. Jo įgyvendinimas aptariamas su 

mokiniu, jo tėvais, dalyko mokytojais kartą per trimestrą. Tam vadovauja klasės auklėtojas. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2017-06-12 

Protokolo Nr.  7 
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19. gabių vaikų ugdymo  gabių vaikų ugdymas vykdomas pagal mokyklos parengtas „Gabių ir talentingų vaikų 

ugdymo metodines rekomendacijas“ (Priedas Nr. 11) 

Mokyklos direktoriaus 

įsak. 2016 rugsėjo 1 

Nr.  V- 20 

20. mokinių mokymosi krūvio 

reguliavimo 

 mokinių mokymosi krūvių reguliavimas vykdomas pagal mokyklos parengtą „Mokinių 

mokymosi krūvio reguliavimo tvarkų aprašas (Priedas Nr. 6) mokinių mokymo krūvių 

reguliavimo stebėseną bei kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

- organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų 

stebėseną ir kontrolę;  

- tikrindamas kontrolinių darbų grafiką elektroniniame dienyne, užtikrina, kad 

mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas ir kad 

mokiniai apie jį būtų informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę; 

- organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus; 

- skatinamas dalykų ugdymo turinio integravimas. 

 Atsižvelgiant į Bendrųjų ugdymo planų rekomendacijas, 5-8 klasių mokiniams skiriamas 

privalomų pamokų skaičius nedidesnis kaip 3 pamokos už nustatytą minimalų pamokų 

skaičių (pridedamos 5-6, 7-8 klasių ugdymo plano lentelės). 

Jei mokinio mokymosi krūvis per savaitę didesnis už minimumą, tai suderinama su mokinio 

tėvais 

 Konsultacijos ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai neįeina į bendrą pamokų krūvį. 

 Nuo kūno kultūros, dailės ir muzikos mokiniai gali būti atleidžiami direktoriaus įsakymu 

tik išimties tvarka pagal progimnazijoje nustatytą tvarką. 

 Per dieną mokiniams vyksta ne daugiau kaip 7 pamokos. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai 

į šį skaičių neįskaičiuojami. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2017-06-12 Protokolo Nr.7 

 

Mokinių mokymosi krūvių 

reguliavimo tvarka 

(Priedas Nr. 6) 

21. pažintinės, kultūrinės, 

socialinės ir pilietinės 

veiklos organizavimas  

 Mokyklos formuojamo ugdymo turinio dalį sudaro mokykloje ir už jos ribų vykdoma 

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

nuostatų ugdymo veikla, siejama su mokyklos tikslais, mokinių mokymosi poreikiais. 

  Pažintinei ir kultūrinei veiklai per mokslo metus skiriama 10 mokymosi dienų, kurios 

organizuojamos nuosekliai per visus mokslo metus, įvairiose mokymosi aplinkose, 

muziejuose (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.) 

 Socialinė veikla organizuojama vadovaujantis Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos 

socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2015 m. 

rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-131.1 

 Mokinių socialinė veikla mokykloje organizuojama, vadovaujantis  2017–2019 m. m. 

pagrindinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, ŠMM Bendrojo ugdymo 

Mokytojų tarybos posėdis 

2017-06-12 Protokolo Nr. 

7 

Socialinės veiklos 

programa  (Priedas 12) 
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departamento 2007-08-21 d. rašto Nr. SR-12-05-69 rekomendacijomis bei mokyklos 

direktoriaus patvirtinta „Socialinės veiklos programa“ 2016-09-01 d. Nr. V-71. (Priedas 

Nr. 102)  

 Socialinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės projektais, 

savanoriška veikla, kultūrinėmis bei socializacijos programomis. Per mokslo metus 

socialinei veiklai skiriama 5-8 klasių mokiniams nuo 6 iki 8 valandų. Mokinių dalyvavimas 

socialinės veiklos renginiuose fiksuojamas socialinės veiklos apskaitos lape bei 

elektroniniame dienyne. 

22. neformaliojo švietimo 

organizavimo 

 Neformaliojo vaikų švietimo veikla vykdoma pagal mokyklos sudarytą „Neformaliojo 

ugdymo programą“ Jos kryptis bei programas mokinių poreikių tenkinimui derinama su 

kitomis mokyklos programomis: 

 kryptingo meninio ugdymo programomis: „Jaunučių choras“; „Tautiniai šokiai“, 

„Sportiniai šokiai“, „Šiuolaikiniai šokiai“; 

  dvikalbio ugdymo projektais: „EMILE klasė“;  

 papildo kūno kultūros programą 5 klasėje – „Futbolas“, „Lengvoji atletika“, „Šokis“; 

  „Saugaus eismo“ programa; 

  Etninės kultūros programos: „Tautodailė“, „Tautiniai šokiai“. 

 Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos.  

 Neformaliojo ugdymo grupės mokinių skaičius ne mažesnis kaip 12 mokinių (specialiose, 

individualaus ugdymo reikalaujančiose programose – 10 mokinių). 

 Baigiantis mokslo metams (balandžio-gegužės mėn.) organizuojamos mokinių ir jų tėvų 

(teisėtų globėjų) apklausos (anketavimas) saviraiškos poreikių tenkinimo klausimais. 

 Neformaliojo ugdymo vadovas programas parengia iki rugsėjo 1 d. 

 Neformaliojo švietimo veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. 

 Pradedant darbą mokslo metų pradžioje arba keičiantis jo pobūdžiui, neformaliojo švietimo 

užsiėmimų vadovai privalo organizuoti saugaus darbo ir elgesio instruktažus ir juos 

tinkamai įforminti dienynuose.  

Direktoriaus 2016-06-10 d. 

įsakymu Nr. V- 55.1. 

 

Mokytojų tarybos posėdis 

2017-06-12 Protokolo 

Nr.7. 

23. mokyklos ir mokinių tėvų 

(globėjų/rūpintojų) 

bendradarbiavimo tikslų, 

formų ir būdų 

 Mokykloje yra sudaryta ir direktoriaus patvirtinta „Mokyklos bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais programa“ (Priedas 14), kuri parengta vadovaujantis LR švietimo įstatymo 

2 straipsniu („Mokyklos bendruomenė - vienos mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai ir 

kiti asmenys, siejami toje mokykloje santykių ir bendrų švietimo tikslų“). Programa apima  

įvairias mokyklos veiklos sritis, kuriose tikimasi suaktyvinti mokinių tėvų įtaką mokyklos 

gyvenime, mokytojų, tėvų ir visuomenės bendradarbiavimą. Numatomos  formos, mokinių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) galimybės kartu su mokytojais ir mokiniais dalyvauti planuojant, 

įgyvendinant ugdymo procesą ir priimant sprendimus  bendru susitarimu. Tėvams visa 

Direktoriaus įsakymas 

2017-08-30 Nr. V-65. 

 

Bendradarbiavimo, 

informavimo ir švietimo su 

mokinių tėvais tvarka 

(Priedas Nr. 14) 
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informacija pateikiama per mokyklos internetinį puslapį, mokyklos puslapį socialiniuose 

tinkluose, elektroninį TAMO dienyną, ten pat vykdomos apklausos. 

 Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais) tikslas užtikrinti mokinių ugdymo(si) 

kokybę pagal mokinio ugdymo(si) poreikius ir galimybes, išugdyti mokymuisi visą 

gyvenimą bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

 Mokinių tėvų atstovai dalyvauja mokyklos Tarybos veikloje.  

 Progimnazija su mokinių tėvais (globėjais/rūpintojais) bendradarbiauja: 

- kuriant strategiją, sprendžiant progimnazijai aktualias problemas; 

- vykdant pedagoginį tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimą; 

- „aktyvių tėvų forume“ inicijuojant, planuojant ir įgyvendinant, renginius, projektus ar 

kt. veiklas; 

- aptariant mokinių mokymosi pažangą, pasiekimus, numatant būdus jų gerinimui, 

sudarant ar koreguojant mokinio individualų ugdymo planą. 

 Ne rečiau kaip kartą per trimestrą organizuojamos Tėvų konsultacinės dienos – susitikimai 

su mokytojais, tėvų susirinkimai, paskaitos–diskusijos, susitikimai su specialistais, 

pokalbiai „Klasės valandose“. 

 Ne rečiau kaip kartą per pusmetį trišaliame susitikime (klasės vadovas, mokinys, tėvai) 

kartu su tėvais (globėjais) aptariama mokinių daroma pažanga, jo pasiekimai, numatomi 

būdai, kaip gerinti mokymo ir mokymosi kokybę. Formą pasirenka klasės auklėtojas. 

 Ne rečiau kaip kartą per pusmetį organizuojami tėvų atstovų susirinkimai, kurių metu 

aptariamos įvairios mokykloje iškylančios problemos ir numatomi būdai, kaip jas spręsti. 

 Klasės auklėtojas informuoja mokinio tėvus (globėjus) apie mokinio pažangą, apie 

pagalbos teikimą ir pasiekimus ne rečiau kaip kartą per mėnesį elektroniniu dienynu.  

 Tėvai (globėjai) įtraukiami į mokyklos bendruomenės gyvenimą, dalyvauja, mokiniui 

susidarant individualų ugdymosi planą, supažindinant mokinius su darbo ir profesijų 

pasauliu. 

 Mokiniai ir jų tėvai (globėjai) dalyvauja kuriant ir tobulinant mokymo(si) aplinką. Į 

mokyklos aplinkos kūrimą įtraukiama vietos bendruomenė. 

24. mokymosi aplinkų 

kūrimo, panaudojimo ir 

pritaikymo, atsižvelgiant į 

mokinių ugdymosi 

poreikius, keliamus 

ugdymo tikslus 

 Mokykloje mokiniai mokosi kabinetuose, kuriuose galioja nustatytos elgesio taisyklės. 

Elgesio taisyklės kabinete yra visiems matomoje vietoje. Pradėdamas darbą šiame kabinete 

mokytojas su elgesio taisyklėmis supažindina mokinius pasirašytinai. 

 Dalykinių kabinetų turtinimo plano įgyvendinimu rūpinasi ir yra atsakingas kabineto 

vadovas.  

 Mokiniams sudarytos galimybės mokytis inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo 

technologijas: 70% mokyklos teritorijos apima spartus bevielis internetas, multimedijos 

Mokytojų tarybos posėdis 
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įranga ir kompiuteriai klasėse, kompiuterizuota ir atnaujinta biblioteka, pilnai atnaujintas 

16 vietų informacinių technologijų kabinetas, nauja informacinių technologijų „Linux“ (10 

kompiuterių) klasė, 30 vietų „išmanioji“ planšetinių kompiuterių klasė, laboratorinė įranga 

gamtos mokslams mokyti, puiki sportinė bazė, renovuotas stadionas, tinklinio aikštelė, 

meniniam ugdymui skirtas muzikos kabinetas, choreografijos salė.  EMILE klasių 

prancūzų kalbos gebėjimų testavimui sudarytos sąlygos VDU Užsienio kalbų centre.  

 Mokykla dalyvauja IKT projektuose (ŠMA, Linux išbandymo), turi 2 Lego robotų 

komplektus, kurie naudojami integruotose dalykų pamokose ir informacinių technologijų 

pamokose, neformaliajame ugdyme. Padeda įdomiau organizuoti veiklas, skatina dalyvauti 

varžybose ir konkursuose. 

 Ugdymo proceso vykdymui netradicinėse aplinkose skiriama 10 procentų ugdymo turinio: 

kiekvieno dalyko ilgalaikiuose planuose atitinkamai numatomos netradicinės pamokos 

(minimaliai 3 pamokos per metus, jei dalykui skiriama 1 savaitinė pamoka). Pamokos 

netradicinėse aplinkose: informaciniame centre, mokyklos muziejuje, virtualioje 

mokymosi aplinkoje, Aleksoto apylinkėse, Aviacijos, Maironio muziejuose, VDU 

botanikos sode ir kt. organizuojamos iš anksto suderinus tvarkaraštį su kuruojančiu vadovu. 

 Kiekvieno kabineto vadovas rūpinasi ugdymo aplinkos atnaujinimu pagal švietimo 

aprūpinimo standartų reikalavimus ir bendrąsias programas, sudarydamas perspektyvinius 

kabineto turtinimo planus. Kas dveji metai tradiciškai organizuojama kabinetų apžiūra, 

skatinami mokytojai. Prancūzų kalbos kabinetai papildomai aprūpinami bendradarbiaujant 

su Prancūzų kalbos institutu Vilniuje. 

 Progimnazijos aplinką puošia ir puoselėja visi bendruomenės nariai; 

25. mokymosi virtualiose 

aplinkose  

 Ugdymo proceso ir pamokų organizavimui naudojamos dvi virtualios aplinkos: Edmodo 

(www.edmodo.com) ir Office 365 (https://login.microsoftonline.com) . Visi (5-8 klasių) 

moksleiviai turi savo asmeninius, saugius prisijungimo vardus prie mokymosi erdvės. Šios 

aplinkos leidžia mokymosi išteklius padaryti prieinamus bet kuriuo patogiu laiku ir iš bet 

kurios vietos visiems mokyklos bendruomenės nariams. 

 Edmodo virtuali aplinka daugiau naudojama pamokos organizavimui, mokomosios 

medžiagos prieinamumui, savivaldžiam mokymuisi organizuoti. 

 Office 365 aplinka naudojama mokinių ir mokytojų bendradarbiavimui, bendrų mokymosi 

išteklių naudojimui, dokumentų saugykloms, duomenų bankams kaupti ir dalintis. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2017-06-05 Protokolo 

Nr.6. 

26. mokinių lietuvių kalbos 

pasiekimų stiprinimo  

 Stiprinti lietuvių kalbos raštingumą ir skaitymo įgūdžius ne tik per lietuvių, bet ir per kitų 

dalykų pamokas. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2017-06-05 Protokolo 

Nr.6. 

http://www.edmodo.com/
https://login.microsoftonline.com/
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Mokyklos susitarimai dėl: Priimtos nuostatos ir susitarimai 
Dokumento pavadinimas, 

data ir Nr.  

 Baigiant šeštąją ir aštuntąją klasę (gegužės mėnesį) testuojami mokinio skaitymo ir rašymo 

gebėjimai, rezultatai aptariami metodinėje grupėje ir numatoma intensyvi pagalba 

mokiniui. 

 Mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje 

numatyto patenkinamo lygio, sudarytos sąlygos išlyginti mokymosi spragas (skiriamos 

konsultacijos);  

 6-ose ir 8-ose klasėse lietuvių kalbai skiriama po 0,5 papildomos pamokos mokinių 

pasiekimams gerinti ir mokymosi spragoms šalinti. 

27. užsienio kalbos 

pasirinkimo galimybių 

 Pirmoji užsienio kalba privaloma nuo antros klasės. Siūloma anglų ar prancūzų kalbos. Nuo 

5 klasės jos mokomasi kaip pirmosios kalbos.  

 Antroji užsienio kalba privaloma nuo šeštos klasės. Mokiniai gali rinktis vieną iš anglų, 

rusų, vokiečių, prancūzų kalbas. 

 Mokiniui iki 14 metų užsienio kalbą renka mokinio tėvai (globėjai), o nuo 14 metų –

mokinys renkasi pats. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2017-06-05 Protokolo 

Nr.6. 

28. adaptacinio laikotarpio 

nustatymo 

 Penktokams ir pirmokams adaptacinio laikotarpio trukmė 1 mėnuo. Po mėnesio renkasi 

klasių auklėtojai su mokytojais ir aptaria penktokų adaptacijos problemas, numato 

žingsnius, kaip šalinti problemų priežastis. Atsakingas kuruojantis pavaduotojas ir klasių 

auklėtojai. Iškilusioms problemas ir sunkumus mokytojai ir pagalbos specialistai renkasi 

aptarti „klasės valandose“ renkasi kartą per trimestrą iki mokslo metų pabaigos. 

 Naujai atvykusiems mokiniams ir ilgesnį laiką nedalyvavusiems ugdymo procese 

mokiniams dėl ligos ar kitų priežasčių, numatomas 1-2 savaičių adaptacinis laikotarpis, 

klasės auklėtojui individualiai suderinus su kuruojančiu pavaduotoju ugdymui. Naujai 

atvykusiam mokiniui paskiriamas klasės mokinys - konsultantas, kuris padeda prisitaikyti 

prie naujų sąlygų ir padeda susipažinti su naujomis tvarkomis.  

 Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2017-06-05 Protokolo 

Nr.6. 

29. asmenų, baigusių užsienio 

valstybės ar tarptautinės 

organizacijos pradinio, 

pagrindinio ugdymo 1-

mos dalies programos 

dalį, ugdymo 

organizavimo 

 Mokiniams, išvykusiems gyventi ar mokytis į užsienį, nuotolinis mokymas neteikiamas. 

 Mokinio, baigusio užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio ugdymo 

programos dalį (toliau – tarptautinė pradinio ugdymo programa), įgytus pasiekimus 

pripažįsta mokykla, remdamasi mokinio turimais dokumentais (išrašais, pažymėjimais ir 

pan.). Mokykla gali organizuoti įgytų pasiekimų patikrinimą. Jei nustatoma, kad reikalinga 

tikslinė pagalba programų skirtumams likviduoti, mokiniui sudaromas individualus 

ugdymo planas, kuriame nurodoma, kokia pagalba (atskirų ugdomųjų dalykų, lietuvių 

kalbos ar socialinių kultūrinių kompetencijų ir kt.) ir kaip bus teikiama. Individualus 

ugdymo planas, mokymosi galimybės aptariamos su mokinio tėvais (globėjais). 

Mokytojų tarybos posėdis 

2017-06-05 Protokolo 

Nr. 6. 

Užsieniečių ugdymo 

programos organizavimo 

tvarkos aprašas  

Direktoriaus įsakymas 

2017-08-30 Nr. V-65. 
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Mokyklos susitarimai dėl: Priimtos nuostatos ir susitarimai 
Dokumento pavadinimas, 

data ir Nr.  

 Mokiniui, nemokančiam ar nepakankamai mokančiam lietuvių kalbą, bet pageidaujančiam 

einamaisiais metais mokytis pagal Bendrąją programą, savivaldybėje nesusidarius 

nemokančių lietuvių kalbos mokinių išlyginamajai klasei ar laikinajai (mobiliajai) grupei, 

mokykla sudaro sąlygas tobulinti lietuvių kalbos gebėjimus, organizuodama papildomą, 

individualų lietuvių kalbos mokymą. 

 Pagal turimų mokyklos mokymo lėšų dydį, skiriamos valandos mokytojui, individualiam 

darbui su mokiniu. 

 Šių mokinių socializaciją progimnazijoje kuruoja socialinė pedagogė, vykdo klasės 

auklėtoja, mokiniui priskiriamas mentorius - klasės draugas, o socializaciją vertina Vaiko 

gerovės komisija. 

30. dėl mokinių mokymo 

namuose 

 Mokinių mokymas namuose organizuojamas pagal  direktoriaus įsakymu patvirtintą 

„Mokinių mokymosi namuose tvarką“ 

 Sergančių mokinių mokymas namuose skiriamas ir organizuojamas pagal Moksleivių 

mokymo namuose organizavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 26 

d. įsakymu Nr. V-1405. Mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais ar rūpintojais) ir 

atsižvelgusi į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų 

mokinio mokymo namuose planą. (pritaiko Bendrąją programą, numato ugdomųjų veiklų 

tvarkaraštį). Planas patvirtinamas Metodinėje taryboje, Vaiko gerovės komisijoje.  

 Mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti mokykloje. Mokytis nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma) mokinys gali, jei yra 

gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijos. Mokiniui, besimokančiam namie 

nuotoliniu būdu, skiriama 15 procentų prieduose numatytų pamokų skaičiaus.  Šios 

pamokos papildomai įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą. 

 Namie mokomam 1-3 klasių mokiniui skiriamos 9 savaitinės pamokos; 4 klasių mokiniui 

skiriama 11 savaitinių pamokų,5–6 klasių mokiniui skiriama 12 savaitinių pamokų, 7- 8 

klasių mokiniui skiriama– 13 pamokų.  

 Mokinio, mokomo namuose, pamokų apskaita vykdoma elektroniniame dienyne , kurį 

pildo dėstantys mokytojai.    

 Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys 

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

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

Direktoriaus 2016-09-01 

Įsak. Nr. V-71. 

 

Mokytojų tarybos posėdis 

2016-08-30 Nr.1 
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IV. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

17. Nuo 2015 m. rugsėjo 1d. Progimnazijoje vykdomas vaikų priešmokyklinis ugdymas. 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašo, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 

V- 1106 pakeitimu 2017 balandžio 11d.Nr. V-252 , Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga, 

vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. Nr. 

V- 313. 

18. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdomosios veiklos laikotarpis sudaro 170 dienų. Ji dirba 

pagal I modelį (20 val. per savaitę). Jos veikla – vientisas procesas, neskaidomas į atskirus dalykus ir vyksta 

integruotai. 

19. Programos įgyvendinimo laikotarpiu organizuojamos vaikų atostogos pagal pradinio 

ugdymo mokyklos nustatytą mokinių atostogų laiką. 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMAS 2017 – 2018 M. M. 

 

20. Priešmokyklinio Ugdymo plano projektui parengti buvo sudaryta darbo grupė; 

21. Priešmokyklinio ugdymo planui pritarta Mokytojų tarybos posėdyje 2016 m. birželio 9 d.  

Nr. 9. projektas suderintas su progimnazijos taryba. 

22.  Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam 

sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, 

vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai. Švietimo 

ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka . 

23.  Priešmokyklinio ugdymo trukmė – 1 metai. 

24. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi birželio 08 d.  

25.  Priešmokyklinė grupė dirba 5 dienas per savaitę, dienos darbo laikas – (nuo 8.10 val.  iki   

12.10 val.). 

26.  Dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogė, meninio ugdymo pedagogė,  teikiama specialioji 

pagalba: logopedo, psichologo. 

27.  Esant ekstremaliai situacijai (ligos epidemija, šaltis -20° C) vaikai į ugdymo įstaigą gali 

neiti (dienos pateisinamos). 

28.  Tėvams pasirašius mokymo (ugdymo) sutartį, vaikui priešmokyklinio ugdymo grupės 

lankymas yra privalomas. 

29.  Vaikas, kuris priešmokyklinio ugdymo grupės nelankė daugiau kaip 2 trečdalius Aprašo 

nurodyto laiko, yra laikomas nedalyvavusiu PU programoje. 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

30. Mokslo metų pradžioje su priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvais pasirašytomis 

Priešmokyklinio ugdymo (-si) sutartys, įteisinančios susitarimus dėl priešmokyklinio ugdymo plano 

įgyvendinimo sąlygų ir pagalbos. Sutartys registruojamos Mokymo sutarčių registracijos žurnale.  

31.  Ugdomoji veikla prasideda 8.10 val.,  

32.  Ugdymo tikslų ir turinio individualizavimas vykdomas pagal vaiko poreikius, įstaigos ir 

regiono ypatumus. 

33.  Priešmokyklinio ugdymo pedagogas parengia per tris savaites nuo programos 

įgyvendinimo pradžios grupės ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą modelį (priešmokyklinės grupės 

dienyną).  

34.  Planą tvirtina direktorius. Plane nurodoma planuojama veikla: projektai, šventės, temos, 

išvykos, ekskursijos, pramogos, bendradarbiavimas su šeima, mokykla ir kitais socialiniais partneriais.  
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35. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas per keturias savaites nuo ugdymo programos 

įgyvendinimo pradžios atlieka grupės vaikų pirminį pasiekimų vertinimą ir aptaria jį su tėvais (globėjais). 

36. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, programą pritaiko grupėje dirbantis 

priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su pagalbos mokiniui specialistais ir tėvais (globėjais), 

vadovaudamiesi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795. 

 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

37. Mokinių pažangą ir pasiekimus vertinami vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. 

įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150), „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) 

programa“, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu 

Nr. V-779  ir Priešmokyklinio ugdymo standartu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK- 1015 (Žin.,2003, Nr. 77-3525). 

38. Pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas. 

39. Specialiųjų poreikių vaikus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su logopedu. 

40. Vaikų pažanga vertinama nuolat, vertinimą siejant su mokymo (si) tikslais, atsižvelgiant į 

individualią mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus. Vertinimo metodus (stebėjimą, pokalbį, diskusiją, 

vaiko pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę ir kita) mokytojas derina, aptaria su mokiniais ir jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

41. Pasiekimai fiksuojami Vaiko pasiekimų apraše. 

42. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas per 4 savaites nuo ugdymo programos įgyvendinimo 

pradžios atlieka pirminį vaikų pasiekimų įvertinimą. 

43. Įgyvendinus programą, PU pedagogas atlieka galutinį įvertinimą ir parengia laisvos formos 

išvadą-rekomendacijas pradinių klasių mokytojui. 

 

PROGRAMOS LIONS QUEST "LAIKAS KARTU"  INTEGRAVIMAS Į 

PRIEŠMOKYKLINĘ GRUPĘ 

 

44. Nuo šių mokslo metų į priešmokyklinės grupės gyvenimą bus integruojama Lions Quest 

programa, skirta padėti 5-7 metų amžiaus vaikams įveikti psichologinius sunkumus ir tapti psichologiškai 

atsparesniais. Ši programa moko vaikus: 

44.1. atpažinti savo jausmus ir kalbėti apie juos; 

44.2. aiškiai išreikšti tai, ką jie nori pasakyti; 

44.3. įdėmiai klausytis; 

44.4. prašyti pagalbos; 

44.5. rasti draugų ir išsaugoti draugystę. 

45. Programos "Laikas kartu “ valandėles veda priešmokyklinės grupės mokytoja.  

 



-25- 

V. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

46. Ugdomoji veikla (formaliojo ir neformaliojo švietimo) yra ne ilgesnė kaip 6 ugdymo 

valandos per dieną. Į šį laiką neįskaičiuojamos pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas. 

47. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas. 

48. Dorinis ugdymas:  

48.1. iki mokslo metų pradžios teikdami prašymą tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną 

iš dorinio ugdymo dalykų : etiką arba tikybą ; 

48.2. mokykloje, nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis, sudaroma 

laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių  3-4 klasės; 

48.3. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais  pagal tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą, 

49. Kalbinis ugdymas. 
49.1. siekiant gerinti pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos (gimtosios) vartojimo žodžiu 

ir raštu pasiekimus, įgyvendinant ir kitų dalykų programas naudojamos mokomosios užduotys kalbai ir 

mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus (remiamasi mokyklos pradinių klasių 

mokinių   2016 ir 2017 m. atliktų 4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatais). 

49.2. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimams pirmoje klasėje, nes būtent 

šioje klasėje dedami mokymosi pagrindai bei išlyginamos spragos:  skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo 

gebėjimuose , lietuvių kalbai pirmose klasėse skirta 1 papildoma valanda per savaitę (viso 8 val/per sav), 

paimant iš antros klasės lietuvių kalbos ugdymo plane skiriamų ugdymo valandų, paliekant antrose klasėse 

7 savaitines valandas per savaitę. Kitose klasėse paliekant tą patį valandų skaičių 7 val/per savaitę. 

49.3. atsižvelgus į mokinių ugdymosi poreikius, mokiniams turint menką kalbinę patirtį ar 

esant žemesniems mokinių pasiekimams , skiriamos konsultacijos, kurios mokytojo požiūriu reikalingos ir 

pagal tai nedelsiant koreguojamas mokinio mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo (si) užduotis.  

50. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

50.1. Nuo šių metų  pradedamas pagilintas anglų kalbos mokymas 1-ose klasėse. 1 valanda 

per savaitę skiriama kiekvienai klasei iš valandų , skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, mokinių 

neskiriant į pogrupius. 

50.2. pirmosios užsienio kalbos pradedama mokyti nuo antrosios klasės. Tėvai (globėjai, 

rūpintojai) parenka iš mokyklos siūlomų Europos kalbų (anglų, prancūzų ); Užsienio kalbos mokymui  

esant klasėje 21 ir daugiau mokinių skiriama į grupes.  

50.3.  pirmosios užsienio kalbos mokymui antrose klasėse skiriamos 2  valandos per 

savaitę, mokinių neskiriant į pogrupius, kadangi klasėse neviršijamas 21 mokinių skaičius.  

50.4. trečiose ir ketvirtose klasėse kalbai mokyti skiriamos 2 valandos per savaitę,  

mokiniai  skirstomi  į grupes pagal mokymosi gebėjimus ir mokinių poreikių tenkinimą (grupę sudaro 

mokiniai iš a ir b klasių). 

50.5. pradinių klasių mokytojų metodinės grupės siūlymu skiriama pirmosios užsienio 

kalbos mokymui antrų klasių mokiniams dvi papildomos valandos (trims klasių pogrupiams) ir viena 

papildoma valanda ketvirtų klasių mokiniams (dviem klasių pogrupiams)  iš valandų, skiriamų mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti. 

51. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

51.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama ½ pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius 

gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalis (ne mažiau kaip 8 pamokos per mokslo metus) skiriamo laiko 

skiriama organizuoti ugdymą tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, 

Botanikos sode, Aplinkotyros centre ar pan.) aplinkoje; 

51.2. socialiniams gebėjimams ugdytis dalis ( ne mažiau 8 pamokos per mokslo metus) 

pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos 

pažinimui. 

51.3. EMA pratybos 3-4 klasėse. 
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52. Matematinis ugdymas: 
52.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir standartizuotų testų, Kengūros rezultatais, pagal galimybes 

naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios priemonės, 

matematinis ugdymas integruojamas su neformaliuoju ugdymu. 

52.2. kadangi pirmoje klasėje ugdymo programa lengvesnė skiriamos 4 valandos per 

savaitę, o antroje klasėje skiriamos 5 valandas per savaitę. Trečiose klasėse skiriamos 5 valandas per 

savaitę. 

52.3. ketvirtose klasėse skiriamos 4 valandas per savaitę ir + 1 val./per sav. iš mokinių 

ugdymo poreikiams tenkinti  , kadangi mokiniai ruošiami standartizuotų testų patikrai.   

53. Kūno kultūra: 
53.1.  pradinio ugdymo kūno kultūros programa orientuota į sveikatinimo  bei 

choreografijos mokymą. 

53.2. 2-ose klasėse kūno kultūrai skiriamos 2 ugdymo pamokos per savaitę,  choreografijai  

1 pamoka per savaitę skiriama    iš valandų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skirtų valandų. 

53.3. 1, 3- 4-ose klasėse viena iš trijų kūno kultūros valandų skiriama choreografijai. 

53.4. 2-3 klasėse vykdoma 18 pamokų plaukimo programa Centro sporto mokyklos 

baseine vietoj 1 kūno kultūros pamokos per savaitę,. 

53.5. sportuoti negalintys mokiniai įtraukiami į pamokos organizavimą, siūlomi stalo 

žaidimai ar savišvieta apie sveiką gyvenseną arba kūno kultūrą. Už  šių veiklų organizavimą ir planavimą 

atsako dalyko mokytojas. 

54. Meninis ugdymas ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis): technologiniam 

ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dalykui ir technologijų dalykui skiriamo laiko , nurodyto Ugdymo 

plano (22,23 punktuose). 

54.1. 1-4 klasėse vykdomas kryptingas meninis ugdymas. Parengtos kryptingo meninio 

ugdymo programos :  „Jaunučių choras“, „Tautiniai šokiai“, „Pramoginiai šokiai“, „Šiuolaikiniai šokiai“.  

Kryptingas meninis ugdymas vykdomas vadovaujantis „Kryptingo meninio ugdymo programa“ patvirtinta 

direktoriaus 2013-07-10 d. įsakymu V- 46; 

54.2. mokiniai, besimokantys pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas 

(pvz. dailės, muzikos, sporto), direktoriaus įsakymu atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko 

savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jiems numatomas šių dalykų mokymosi pasiekimų įskaitymas 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Mokyklos vadovas nustato 

nedalyvaujančių pamokose mokinių saugumo užtikrinimo priemones. 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS  

 

55. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus pradinio ugdymo procese, vadovaujamasi 

Bendrosiomis programomis, LR ŠMM ministro patvirtintu „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašu“ 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1309, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, 

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

(Žin., 2004, Nr. 35-1150) bei progimnazijoje priimta mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, 

patvirtinta direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-55.1 

56. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą remdamasis mokykloje 

priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, atsižvelgdamas į klasės 

mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes. Planuodamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir 

vertinimą mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis 

apie vaiko pasiekimus (jei mokinys lankė priešmokyklinę grupę). 

57. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, 

apibendrinamasis vertinimas (metodinės grupės susitarimai 2014-08-30  protokolo. Nr.5 ): 

57.1.  formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant 

mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu,) apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus 

ar nesėkmes; 

57.2. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą 

padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes: 
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57.3. atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), taikomi įvairūs diagnostinio 

vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai. Per dieną 

neturėtų būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas; klasėje mokantys mokytojai apie 

numatomus diagnostinius darbus informuojami mokyklos el. dienyno krūvių lentelėje; 

57.4. informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimo) 

mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama nurodant surinktų taškų ar padarytų klaidų skaičių ir trumpais 

komentarais, nenurodant lygių; 

57.5. mokytojų metodinėje grupėje (2015 posėdžio nutarimu birželio 17 d. Nr. 5.) susitarta 

dėl vertinimo informacijos kaupimo būdų ir formų (pvz.: vertinimo aplankas, kt.); 

57.6. apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio (trimestro/ metų) ir 

pradinio ugdymo programos pabaigoje. Trimestro / metų mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant 

mokinio per mokykloje trimestrą / metus padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje 

aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir įrašomi elektroniniame dienyne (toliau Dienynas): 

58. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas ugdymo 

dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui 

nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio įrašoma „nepatenkinamas“; 

59. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje Dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba 

nepadaryta pažanga „p. p.“ arba „n. p.“; 

60. Mokinių tėvai (globėjai) apie vaiko daromą pažangą, pasiekimus su mokytojais gali aptarti 

1-4 klasių mokinių tėvų klasių susirinkimuose,  konsultavimo metu (Atvirų durų dienos). 

61. Baigus Pradinio ugdymo programą , rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. Aprašo kopija perduodama mokyklai, kurioje mokinys mokysis 

pagal pagrindinio ugdymo programą.  

 

VI. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS.  

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

62. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi pagrindinio ugdymo 

programos aprašu, tvirtinamu švietimo ir mokslo ministro, pagrindinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

63. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą ir puoselėdama mokyklos savitumo 

kryptį skiria didesnį nei minimalus pamokų skaičių per savaitę, nustatytą Bendrųjų ugdymo planų 123.7 

punkte, ir siūlo mokiniams antrosios užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) ir dalykų mokymąsi. Nuo 5 

klasės pradedama mokyti antros užsienio kalbos – prancūzų arba vokiečių. 

64. Mokiniams, pradėjusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir naujai 

atvykusiems, skiriamas adaptacinis 1 mėnesio laikotarpis. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir 

pasiekimai pažymiais nevertinami. 

65. Socialinė veikla organizuojama vadovaujantis Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos 

socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. 

įsakymu Nr. V-131.1 

 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

66. Progimnazija sudaro sąlygas lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas. Priimti 

vieningi kalbos ugdymo reikalavimai, vadovaujantis lietuvių kalbos metodinės grupės mokytojų 

parengtomis rekomendacijomis: 

66.1. kreipiant mokinių dėmesį į kalbos nuoseklumą bei logiškumą, teiginių 

argumentavimą, daromas gramatines klaidas; 

66.2. skatinant ir sudarant galimybę mokiniams kuo daugiau viešai kalbėti, rišliai ir 

taisyklingai reiškiant savo mintis. Skiriant dėmesį atsakinėjimui žodžiu bei grįžtamajai informacijai apie 

taisytinus bei tobulintinus dalykus. 
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66.3. Už kalbos taisyklingumą (didesnės apimties atsiskaitymus raštu ir žodžiu) skiriamas 

papildomas balas, už mažesnės apimties - balas pridedamas prie kaupiamojo pažymio. 

67. Ugdymo procesas orientuojamas į dalyko ir bendrųjų kompetencijų ugdymąsi. 

68. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos 

tikybos ar etikos dalyką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai), o nuo 14 metų mokinys 

savarankiškai renkasi pats. 

69. Lietuvių kalba ir literatūra: 

69.1. 8-oje klasėje mokinių poreikių tenkinimui, sudaryta laikinoji grupė, skiriant 1 val. 

ilgalaikių konsultacijų spragoms likviduoti, mokiniams atvykusiems iš užsienio tęsti mokymosi. 

69.2.  mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje numatyto patenkinamo lygio, sudarytos sąlygos išlyginti mokymosi spragas (skiriamos 

konsultacijos); 

69.3. 8-ose klasėse į lietuvių kalbą integruojama Laisvės kovų istorijos programa (po 2 

val. kiekvienoje klasėje). Integracija nurodoma dalyko teminiame plane. 

70. Užsienio kalbos: 

70.1. užsienio kalbos pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomas 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. Mokykla nekeičia mokiniui pradėtų mokyti 

užsienio kalbų. Užsienio kalbas keisti galima tik tuo atveju, jei mokinys yra atvykęs iš užsienio mokyklos 

ar kitos mokyklos, ir mokykla negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos kalbos mokymosi bei 

yra gavusi tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimą raštu. Mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio 

kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programos skirtumus: 

70.2. vienerius mokslo metus jam skiriama 1 papildoma užsienio kalbos pamoka per 

savaitę; 

70.3. ankstyvosios užsienio kalbos (anglų) toliau mokomasi kaip pirmosios užsienio 

kalbos 5 klasėje skiriant 3 pamokas; 

70.4. pirmosios užsienio kalbos (anglų) bendroji programa 5-6 klasėse orientuota į A2, o 

7-8 klasėse – į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 

70.5. užsienio kalbos mokoma pagal kalbos mokėjimo lygį, kuris nustatomas, naudojantis 

Europos kalbų aplanku arba (ir) savarankiškai mokytojų pasirinktais kalbų mokėjimo lygio nustatymo 

testais.  

70.6. antrosios užsienio kalbos (prancūzų arba vokiečių) mokoma nuo 5 klasės.  

70.7. tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 

metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą: prancūzų, vokiečių, rusų. 

70.8. antrosios užsienio kalbos bendroji programa 5-6 klasėse orientuota į A1, o 7-8 

klasėse – į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 

70.9. užsienio kalboms (1-ajai ir 2-ajai) mokyti klasės dalijamos į grupes, jei klasėje 

mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys; 

70.10. iš paralelių klasių sudaromos jungtinės grupės užsienio kalbai mokyti.  

71. Matematika: 

71.1. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti organizuojame tarptautinį 

matematikos konkursą „Kengūra“, dalyvaujame nacionalinio egzaminų centro rengiamame matematinio-

gamtamokslinio raštingumo konkurse, organizuojame matematikos konkursą „Pi diena“, dalyvaujame su 

mokinių komanda miesto organizuojamose konkursuose, rengiame pamokas netradicinėje aplinkose su 

netradicinėmis priemonėmis. 

71.2. analizuojame mokinių matematikos pasiekimus, remiantis nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikros testų, TIMSS, PISSA, diagnostinių testų, mokinių pusmečių/trimestrų pažymių analizės 

duomenimis, numatome pagalbą mokiniams ilgalaikes ar trumpalaikes konsultacijas.  

71.3. Ugdant gabius matematikai vaikus, naudojamės nacionalinių olimpiadų, 

nacionalinio matematinio-gamtamokslinio raštingumo ir „Kengūra“ konkursų užduotimis (ir sprendimų 

rekomendacijomis), įvairiais galvosūkiais, kryžiažodžiais iš įvairių šaltinių.  

71.4. Naudojamos informacinėmis komunikacinėmis technologijos ir skaitmeninės 

mokomosiomis priemonės.   

72. Informacinės technologijos: 
72.1. 5-8 klasėse dalinamos į grupes (jei mokinių skaičius klasėje didesnis negu 16); 
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72.2. 7-oje ir 8-oje klasėse skiriama po 18 pamokų informacinių technologijų bendrosios 

programos kursui; 

72.3. po 18 pamokų 7-8 kl. skiriama integruotai informacinių technologijų programai 

vykdyti (su geografijos, prancūzų, anglų ir rusų kalbos dalykais); Pamoką veda du mokytojai. Šiose klasėse 

dalyko ir informacinių technologijų integravimas planuojamas dalyko ilgalaikiame plane, kurį rengia 

dalyko ir informacinių technologijų mokytojai. 

73. Gamta mokslinis ugdymas. 
73.1. Gamtos mokslų mokymasis grindžiamas realiais arba virtualiais gamtamoksliniais 

gamtos reiškinių, procesų, objektų tyrimais, skiriant dėmesį dinamiškos tikrovės problemoms atpažinti ir 

spręsti, pirmiausia – lokaliu, vietos aplinkos ir bendruomenės lygmeniu, o įgijus patirties – Lietuvos ir 

globaliu lygmeniu. Gamtamoksliniai tyrimai atliekami stebint, analizuojant, eksperimentuojant, 

modeliuojant ar vykdant kitas praktines veiklas. Skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir (ar) komandinis 

darbas. 

73.2. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis 

priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis priemonėmis, 

virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais už mokyklos ribų (VDU 

botanikos sodas, Moksleivių aplinkotyros centras, kitos erdvės). 

73.3. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skiriama ne mažiau kaip 30–40 

procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. 

73.4. Gamtamoksliniams pasiekimams gerinti, kad būtų geriau suprantamos visuomenės 

raidos tendencijos, mokslo ir technologijų pažanga ir inovacijų vaidmuo, mokiniams siūloma neformaliojo 

švietimo veikla – robotika. 

74. Socialiniai mokslai: 
74.1. 5-ose klasėse istorijos dalykas pradedamas dėstyti nuo Lietuvos istorijos. 

74.2. laisvės kovų istorija integruojama 8 klasėje: į istoriją, pilietiškumo pagrindų ir 

lietuvių kalbos programas. 

75. Menai – meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos dalykai. 

76. Technologijos: 

76.1. mokiniai besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-8 

klasės), proporcingai paskirstomas laikas: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos 

technologijų programoms; 

76.2. technologijų pamokose klasės skirstomos į grupes (priklausomai nuo mokinių 

skaičiaus klasėje); 

76.3. 5-8 klasių mokiniai technologijų mokomi mišriose grupėse. 

77. Kūno kultūra: 
77.1. 5 klasėje kūno kultūrai skiriamos 2 valandos iš bendrojo ugdymo plano ir 1 val. 

pasirinktinai iš neformaliojo švietimo programų (futbolas ar šokis); 

77.2. 6-8  klasėse kūno kultūrai skiriamos 2 valandos per savaitę ir sudaroma galimybė 

pasirinkti mokinių pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas per neformaliojo ugdymo veiklą 

mokykloje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje; 

77.3. 8 klasės kūno kultūrai mokyti sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės; 

77.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės pagal ligų pobūdį nesudaromos, 

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

rekomendacijas ir atsižvelgus į savijautą. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų 

paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria alternatyvias 

užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas; 

77.5. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje (už mokinių saugumą atsako įstaiga, kurioje vykdoma šių grupių veikla). 

77.6. mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai 

dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje, 

konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.) 

78. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas. Sveikatos ugdymas, etninė 

kultūra integruojamos į ugdymo turinį. Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje 

organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159. 
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78.1.  skiriama 1 valanda 5-oje klasėje, įgyvendinant dviejų metų programą (5-6 kl.). 

78.2. 7-8 klasėje integruojama į biologiją, chemiją, technologijas, klasės valandas. 

79. Progimnazijos pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniniu 

mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius vieneriems (2017 – 2018 m. 

m.) mokslo metams nurodomas prieduose esančiose: Priedas Nr. 2 Ugdymo plano lentelės 

80. Priedas Nr. 1a Ugdymo plano lentelė 1-2 kl. 

 

VII. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIŲ DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

81. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas organizuojamas vadovaujantis 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V- 1795. ir Bendrojo 

ugdymo plano nuostatomis. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl 

išskirtinių gabumų), ugdymas organizuojamas mokyklos direktoriaus įsakymu atsižvelgiant pagalbos 

ugdymo procese reikmes, atsirandančias dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų bei turimas mokymo lėšas. 

82. Mokykla, rengdama mokyklos ar mokinio individualų  ugdymo planą, siekia sudaryti 

sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą 

bei būtiną švietimo pagalbą. 

83. Spec. poreikių  mokiniai ugdomi  mokykloje visiškos integracijos būdu. 

84.  Organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, mokykla 

atsižvelgia į: 

84.1. mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, dideli ir 

labai dideli); 

84.2. mokyklos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje; 

84.3. mokymo formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

84.4. turimas mokymo lėšas; 

84.5. mokymosi ir švietimo pagalbos reikmes. 

84.6. ugdymosi erdves. 

84.7. vadovaujamasi pradinio ir pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų ugdymo valandų, nurodytų Bendruosiuose ugdymo planuose, skaičiumi; 

84.8. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas yra nuoseklus ir tęstinis 

84.9. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius grupėje yra 5-8 mokiniai, 

pogrupyje 2-4 mokiniai, atsižvelgiant į mokinių negalias, sutrikimus, gebėjimus, mokymosi ypatumus, 

ugdymo turinį ir mokymo lėšas. 

85. Mokykla, rengdama individualų ugdymo planą: 

85.1. koreguoja pagal poreikį ir PPT rekomendacijas dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų savaitinių ugdymo valandų skaičių ( nemažinant nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus 

per savaitę). Pradinėse klasėse iki 20 procentų, 5-8 klasėse iki 30 procentų 

85.2. keičia specialiųjų pamokų , pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

(pamokų) skaičių per mokslo metus, atsižvelgiant į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, vaiko 

gerovės komisijos, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir turimas lėšas; 

85.3. pagal poreikį ir galimybes keičia dienos ugdymo struktūrą, atsižvelgiant į mokinio 

galias ir sveikatą, poilsio poreikį. 

85.4. pagal poreikį trumpinama pamokų trukmė 5 minutėmis, šį laiką skiriant mokinio 

ugdomajai veiklai keisti arba sveikatą tausojančioms pertraukoms organizuoti. 

85.5. pagal poreikį intensyvina mokiniui teikiamą specialiąją pedagoginę ar mokymo 

pagalbą nustatytą laikotarpį, skirdama (jei yra lėšų) papildomų ugdymo valandų kiekvienam mokiniui 

individualiai . 

85.6. dėl klausos sutrikimo, įvairiapusių raidos, elgesio, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir 

(ar) rašymo sutrikimų (taip pat nepatikslinto intelekto sutrikimo),dėl bendrųjų mokymosi sutrikimų, taip 

pat turintys mokymosi sunkumų dėl nepalankios aplinkos, gali vėliau pradėti mokytis pirmosios užsienio 

kalbos, mokytis tik vienos užsienio kalbos arba vėliau mokytis antrosios užsienio kalbos; 

85.7. tiems, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, šioje 

programoje prasidedančius dalykus galima pradėti įgyvendinti metais vėliau, juos sieti su mokinių 
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praktiniais interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi, mokymas gali būti organizuojamas atskiromis 

veiklomis;  

85.8. jei  mokyklos Vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos 

siūlymu, suderinus su mokinio tėvais, specialiųjų poreikių mokiniai, turintys intelekto sutrikimų ir 

besimokantys pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, nesimoko fizikos ir chemijos, 

mokiniui išlaikomas minimalus pamokų skaičius, numatytas Bendruosiuose ugdymo planuose, skiriant 

valandas lietuvių kalbai ar kitiems reikalingiems dalykams. 

85.9. bendrojo ugdymo klasėse besimokantiems mokiniams visi Bendrojo ugdymo plano 

keitimai, susiję su atleidimu nuo dalykų mokymosi, įforminami mokyklos vadovo įsakymu. 

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

86.1. specialiųjų pamokų tarčiai, kalbai ir klausai lavinti; 

86.2. individualioms ir grupinėms pratyboms 1-6 klasėse po 1 ugdymo valandą 

kiekvienam mokiniui per savaitę; 

87. Mokinys, atleistas nuo dalyko mokymosi, laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo  

programą, jei kitų ugdymo plano dalykų įvertinimai yra patenkinami.  

88. Mokiniui padarius pažangą ir pasiekus Bendrųjų ugdymo planų pradinio ugdymo 

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

 

 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,  

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS  

 

 

  

89. Vertinant specialiųjų poreikių mokinių pažangą ir pasiekimus pradinio, pagrindinio ugdymo 

procese, vadovaujamasi Bendrosiomis programomis, LR ŠMM ministro patvirtintu „Dėl pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu“ 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1309, mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. 

vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150) bei progimnazijoje priimta mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, patvirtinta direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-55. 

90. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo dalykų pritaikytą programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus, vertinimo 

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

susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas mokinio pasiekimų vertinimas ir pa(si)tikrinimų būdai, kaip 

jie derės su bendrosiose programose numatytais pasiekimų lygiais. 

91. Vertinant specialiųjų poreikių mokinių ugdymo rezultatus, atsižvelgiama į individualius 

skirtumus (psichologinius, suvokimo, mąstymo, atminties, dėmesio, temperamento), nuo kurių priklauso, 

kokių ugdymosi rezultatų gali pasiekti mokinys. 

92.  Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, su vertinimo tvarka supažindinami 

mokslo metų pradžioje. 

93. .Mokinio, besimokančio pagal individualizuotą programą, žinios vertinamos remiantis ta 

pačia vertinimo sistema, kaip ir visų klasės mokinių, tik individualizuotos programos lygiu. 

94. pradinių/pagrindinių klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir ugdomų 

pagal individualizuotą programą, pasiekimai vertinami ideografiniu (aprašomuoju) būdu, fiksuojant 

padarytą (p.p) arba nepadarytą pažangą (n.p). 

95. .Mokiniu, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, besimokančių pagal pritaikytas/ 

individualizuotas programas, ugdymo rezultatai aptariami mokyklos VGK posėdžiuose: 

95.1. kai mokinys dažnai gauna nepatenkinamus įvertinimus, išsiaiškinamos nepažangaus 

mokymosi priežastys ir rekomenduojama ieškoti kitos veiklos būdų; 

95.2. jei mokinys nuolat gauna labai gerus arba nepatenkinamus pažymius 

individualizuota programa koreguojama; 

95.3. jei mokinys gerai atliko jam skirtas užduotis, pasiekė jo programoje numatytus 

tikslus įgijo reikiamus įgūdžius, jis turi teisę gauti patį geriausią įvertinimą, kurį gautų bet kuris kitas jam 

skirtas užduotis atlikęs mokinys. 
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96. Elektroniniame dienyne prie mokinio, kuris atitinkamo dalyko mokosi pagal 

individualizuotą ugdymosi programą, pavardės, trimestro ir metinių pažymių parašoma "Individualizuota“. 

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

 

97. Specialiųjų ugdymosi poreikių 1-8 klasių mokiniams bei juos mokantiems mokytojams 

reikiamą pagalbą teikia mokyklos Vaiko gerovės komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 "Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos 

sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo " pakeitimu , direktoriaus 2017 m. rugsėjo 

10 d.  įsakymu Nr. V-...... patvirtintu "Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentu". 

98. Mokykloje specialiąją pagalbą teikia: logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, 

mokytojo padėjėjas, dalykų mokytojai. 

99. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

99.1.  proceso metu arba pasibaigus ugdymo procesui; 

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

mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių, pagalba gali būti teikiama 

specialiųjų pamokų forma. 

100.  Specialiosios pagalbos teikimo tvarką, individualius ugdymo planus, paruošia mokyklos 

vaiko gerovės komisija atsižvelgdama į individualius mokinių poreikius. 

101.  Dalyko mokytojas rengia individualizuotas/pritaikytas ugdymo programas, atsižvelgdamas 

į mokinio gebėjimus ir galias, vaiko gerovės komisijos narių (specialistų) rekomendacijas. Supažindinę 

tėvus su parengtomis programomis ir gavę jų sutikimą, jas teikia aprobuoti Vaiko gerovės komisijai ir 

tvirtinti pirmininkui; 

102. Jei mokiniui rekomenduota specialistų pagalba, ji teikiama specialiųjų pratybų metu pagal 

sudarytą tvarkaraštį, kurį tvirtina mokyklos vadovas. Su mokinio tėvais ir ugdančiais pedagogais aptariama 

ugdymo vieta, laikas; 

103. Specialioji pedagoginė pagalba, specialiosios pratybos mokiniams teikiamos per atitinkamo 

dalyko  pamokas. 

104. Logopedė tiria mokinius pirmoje klasėje ir, nustačiusi sutrikimus, numato programą, kurią 

įgyvendins taisant sutrikimus, supažindina su ja klasės auklėtoją, tėvus ir, jei reikia, mokytojus dėl bendrų 

priemonių sutrikimui šalinti. Logopedė dirba su mokiniu tol, kol nustatytas sutrikimas ištaisomas. 

Logopedinės pratybos atliekamos ne per pamokas, o suderintu su mokiniu ir jo tėvais  laiku. 

105. Mokyklos psichologė teikia individualias ir grupines konsultacijas mokiniams (gavusi tėvų 

sutikimą )ir mokinių tėvams. 

106. Su mokiniais, kuriems reikalinga ypatinga pagalba, dirba mokytojo padėjėjas. Jis padeda 

mokytojams įgyvendinti   individualiąsias ugdymo programas, ugdo socializacijos įgūdžius, užsiima 

pažintine veikla, ugdo komunikacinius įgūdžius. 

107. Su asocialiomis šeimomis, kuriose auga specialiųjų poreikių turintys vaikai, dirba socialinis 

pedagogas. Jis teikia pagalbą šeimai, stebi, ar šeima skiria pakankamą dėmesį savo vaikams, 

bendradarbiauja su institucijomis, teikiančiomis pagalbą socialiai remtinoms šeimoms ir institucijomis, 

kurios užtikrina vaiko teisių apsaugą. 

108. Mokinio ugdymosi dinamika aptariama vaiko gerovės komisijoje, su tėvais, ugdančiais 

pedagogais (klasių valandose),  direkciniuose pasitarimuose; 

109. specialioji pedagogine pagalba teikiama visus mokslo metus arba iki išduotos  pažymos 

galiojimo laiko pabaigos. 

110. Specialiosios pagalbos teikimas nutraukiamas atsižvelgiant į vaiko gerovės komisijos 

nutarimą arba tėvų prašymą direktoriaus įsakymu; 

111. Per mokslo metus mokyklos Vaiko gerovės komisijai ar pedagoginei psichologinei tarnybai 

įvertinus ir rekomendavus, gali keistis specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų 

valandų (pamokų) skaičius. 
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MOKYKLOS VEIKLA ORGANIZUOJAMA REMIANTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS: 
 

• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. 

• 2017–2018 ir 2018–2019 metų pradinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais 

patvirtintais Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. Birželio 2 d. Įsakymu Nr. 

V–446,  

• 2017-2018 ir 2018–2019 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo 

planais patvirtintais Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. Nr.V-

442; 

• Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21d. įsakymo Nr.V-1309 pakeitimu 2016 m. 

balandžio 14 d. Nr. V-325. 

• Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21d. įsakymu Nr.V-1308, 

• Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr.ISAK-2433 pakeitimu 2016 m. sausio 25 d. 

Nr. V-46. 

• Mokymosi pagal mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28d. įsakymu Nr.V-1049 pakeitimu 

2015 m. spalio 28 d.  Nr.  V-1101. 

• Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8d. įsakymo Nr.V-766 pakeitimu 2017 

m. liepos 4 d. Nr. V-554. 

• Mokinių Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. 

• Mokinių  mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. 

įsakymu Nr.V-1405, ir jo pakeitimu 2016 m. gruodžio 16 d. Nr. V-1125. 

• Lietuvos higienos norma 21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu 2017 m. kovo 13 d. Nr. V-284. 

• Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų mokiniams modelio aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15d. įsakymu 

Nr.ISAK-715. 

• Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr.V-1106 pakeitimas 2017 balandžio 11d. Nr.V-252. 

• Žmogaus saugos ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

• Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, , patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. Spalio 25 d. Nr. V-941 

• Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

įsakymu Nr.V-1090/A1-314. 

• Bendrieji formaliojo švietimo programų reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2004 m. balandžio 13  d. įsakymu Nr.ISAK-535. 

• Bendrieji Europos kalbų metmenys. 

• Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu 

Nr.V- 1795. 
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• Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 

sausio 15 d. įsakymu Nr.V-72 

• Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr.V-1201. 

• Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos rodikliai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr.V-1200 ir jo pakeitimu 2014 m. rugpjūčio 1 

d. Nr. V-704. 

• Bendrieji formaliojo švietimo programų reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535. 

• Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d., įsakymo Nr. V-319 

redakcija. 
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VIII. PRIEDAI 
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Priedas Nr. 2 Ugdymo plano lentelės 

Priedas Nr. 1a Ugdymo plano lentelė 1-2 kl. 
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Priedas Nr. 1b Ugdymo plano lentelė 3-4 kl. 
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Priedas Nr. 1c Ugdymo plano lentelė 5-6 kl. 
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Priedas Nr. 1d Ugdymo plano lentelė 7-8 kl. 
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Priedas Nr. 1e Ugdymo plano lentelė. Integruotas mokymas 
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Priedas Nr. 1f Ugdymo plano lentelė. Ugdymo plano įvertinimas. 
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Priedas Nr. 3  

Neformalaus švietimo programa 

 Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas 2017/2018 m. m. veiklos programų vykdymui: 

 

Eil. 

Nr. 

Būrelio pavadinimas Paskirtis pagal ugdomas kompetencijas  
(asmeninės, profesinės, edukacinės, socialinės) 

Valandų 

skaičius per 

savaitę 

Klasių 

grupės 

Moksleivių 

skaičius/ 

grupių 

skaičius 

Meno kolektyvai 

1.  Vokalinis ansamblis Meninė, muzikinė 1 1-4 kl. 30/1 

2.  Tautiniai šokiai Meninė, choreografinė 1 1-4 kl. 32/2 

3.  Šiuolaikiniai šokiai Meninė, choreografinė 1 2-7 kl. 16/1 

4.  Pramoginiai šokiai Meninė, choreografinė 1 3,7 kl. 24/2 

Meninė raiška 

5.  Rankdarbiai  Meninė, technologinė 1 1-4 kl. 15/1 

6.  Meninis skaitymas  Meninė, literatūrinė 1 1-4 kl. 18/1 

7.  Prancūziškos dainos teatras Meninė, kalbinė 2 5-8 kl.  15/1 

8.  Dailės būrelis  Meninė, kūrybinė 1 1-4 kl. 15/1 

 Sportas, sveika gyvensena 

9.  Futbolas Sportinė 2 5-8 kl. 30/2 

10.  Sporto būrelis  Sportinė 1 1-6 kl. 33/2 

Intelektualinis ugdymas 

11.  Saugaus eismo būrelis „Šviesoforas“ Intelektinis, žmogaus saugos ugdymas 1 1-4 kl. 18/1 

12.  Gabių vaikų ugdymo programa „Gudručių akademija“  Gabių vaikų ugdymas, informacinės 

technologijos, kūrybiškumas 

2 1-4 kl. 

5-8 kl. 

20/2 

13.  Užsienio kalbos klubas Tarpkultūrinė, kalbinė 7 1-4 kl. 160/7 

Pilietinis ugdymas, nevyriausybinės organizacijos, savivalda 

14.  Mokinių savivalda TAPK  Pilietinis ugdymas 1 5-8 kl. 18/1 

Kraštotyrinis ugdymas, etnokultūra 

15.  Tautodailė  Meninė, etnokultūrinė 1 1-7 kl. 20/2 

16. Etnokultūra Meninė ,etnokultūrinė 1 1kl. 20/1 

Projektinė veikla 

          .17 Prancūzų kalbos integruotas projektas „EMILE klasė“  Meninė, kalbinė 4 5-7 kl. 42/3 

 

  Viso: 29 val. 
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Priedas Nr. 4  

Pažintinės veiklos programa 

 

2017/2018 m.m. mokinių pažintinės veiklos, finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, programa 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Laikas  Klasės ar 

jų  grupės  

Vykdytojai 

Edukacinės programos, muziejų lankymas 

1.  A. Žitkevičiaus saugaus vaiko 

mokykla 
Spalis      (netradicinio ugdymo diena) 1 kl. V.Kanclerienė, I. Olberkienė, 

N. Augūnienė 

2. Kauno valstybinio lėlių teatro lėlių  

muziejus 

Balandis-Gegužė  (netradicinio ugdymo diena) 1 kl. V.Kanclerienė, I. Olberkienė, 

N. Augūnienė 

3. Aviacijos muziejus Spalis      (netradicinio ugdymo diena) 2 kl. J.Tamašauskienė,V.Stanaitienė, 

R.Staniunaitienė 

4. T.Ivanausko zoologijos muziejus Balandis-Gegužė  (netradicinio ugdymo diena) 2 kl. J.Tamašauskienė,V.Stanaitienė, 

R.Staniunaitienė 

5. Pedagoginis muziejus Spalis      (netradicinio ugdymo diena) 3 kl. A.Daunienė, J.Jankauskienė 

6. Velnių muziejus Balandis-Gegužė  (netradicinio ugdymo diena) 3 kl. A.Daunienė, J.Jankauskienė 

7. Kauno miesto muziejus Spalis      (netradicinio ugdymo diena) 4 kl.       V.Puipiuvienė, L.Petraitienė 

8. A.Stulgos liaudies instrumentų 

muziejus 

Balandis-Gegužė  (netradicinio ugdymo diena) 4 kl.  R.Beitnaraitė,  

9. Pedagoginis muziejus Spalis –Lapkritis (po pamokų) 5 kl.  S.Lembutienė 

10. Aviacijos muziejus Balandis-Gegužė  (netradicinio ugdymo diena) 5 kl. D.Ruzgienė, S.Lembutienė 

11. Sporto muziejus Spalis –Lapkritis (po pamokų) 6 kl. R.Zakrys, A.Putramentas 

12. VDU Botanikos sodas Balandis-Gegužė  (netradicinio ugdymo diena) 6 kl.  A.Rišienė,R.Grinkevičiutė, 

G.Čapkauskas 

13. Farmacijos muziejus Spalis –Lapkritis (po pamokų) 7 kl. J.Maironienė 

14. M.K.Petrauskų  memorialinis 

muziejus 

Balandis-Gegužė  (netradicinio ugdymo diena) 7 kl. G.Rudzevičienė,J.Maironienė 

15. Karo istorijos muziejus Spalis –Lapkritis (po pamokų) 8 kl. D.J.Ševčukienė, L.Dilkevičienė, 

N.Barkauskienė, V.Galasevičienė,  

16. Aviacijos muziejus Balandis-Gegužė  (netradicinio ugdymo diena) 8 kl.  D.J.Ševčukienė,L.Dilkevičienė, 

D.Ruzgienė 
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Priedas Nr. 5  

IDUKM programos 

2017/2018 m.m. integruotos dalykų ir užsienio kalbų (prancūzų, anglų, rusų)  

mokymo programos (IDUKM, EMILE, CLIL) 
 
 

Klasė  Dalykas Užsienio 

kalba, 

projektas 

Vaikų 

skaičius 

grupėje 

Valandų skaičius per 

savaitę (numatytas UP 

+ mokinių poreikiams 

skirtos ugdymo val.*+ 

NU) 

Dalinė integracija 

mokslo metų eigoje 

su dalyku 

Atsakingi mokytojai 

5a,b 
Muzika 

EMILE 
Prancūzų k.  17 2 +1 NU - G.Rudzevičienė, 

R. Stasiukynaitė 

Muzika CLIL Vokiečių k.  12 2 +1 NU  G.Rudzevičienė, 
E. Kondrašovienė 

Dailė  Prancūzų k.  27 - Dailė „Spalvos“ 4 

val. II pusm. 
V.Kūlokaitė 

6a,b 
Muzika 

EMILE 
Prancūzų k.  16 2 +1*  - G.Rudzevičienė, 

R. Stasiukynaitė 

Dailė  Prancūzų k.  22 - Dailė „Natiurmortas“ 

2 val. II pusm. 
V.Kūlokaitė 

7a 
Muzika 

EMILE 
Prancūzų k.  22 2 +1 NU  - G.Rudzevičienė, 

Stažuotojas iš Prancūzijos 

Informacinės 

technologijos 
Prancūzų k. 22 0,5 Informacinės 

technologijos 
A.Glebauskienė,  
R. Stasiukynaitė 

Informacinės 

technologijos 

Rusų k. 7 0,5 Informacinės 

technologijos 

R. Grumadaitė, 
Daiva –Joana Ševčiukienė 

8a,b 
Muzika 

EMILE 
Prancūzų k.  20 2 +1  - G.Rudzevičienė, 

R. Stasiukynaitė 

Geografija Anglų k. 23 - Geografija D. Bartkienė, L.Dilkevičienė 
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Priedas Nr. 6  

Mokinių mokymosi krūvių reguliavimas 

 
PATVIRTINTA 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus  progimnazijos  

direktoriaus 2017 m.  rugpjūčio 30 d.  

įsakymu Nr. V-65 

 

 

KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO APRAŠAS 

 

1. Progimnazijos mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos (toliau – Tvarkos) paskirtis - apibrėžti 

mokymosi krūvių reguliavimo tikslus ir principus, numatyti priemones ir jų įgyvendinimą.  

2. Mokymosi krūvis - mokinio darbinės veiklos apimtis jo ugdymo procese. Mokymosi krūvis apima 

privalomą pamokų skaičių, neformaliojo ugdymo užsiėmimus mokykloje ir už jos ribų, namų 

darbus. 

3.  Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

2017- 2019 m. m. bendraisiais ugdymo planais, 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, 

Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 

ISAK-970. 

4. Mokinių mokymosi krūviui reguliuoti telkiamos visos progimnazijos savivaldos institucijos, 

darbuotojai, mokiniai, tėvai (globėjai). 

5. Mokyklos parengta mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarka teikiama Mokyklos tarybos 

pritarimui.  

 

MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI 

 

6. Mokymosi krūvių reguliavimo tikslas – lanksčiai vadovaujantis Bendrosiomis programomis ir 

Bendraisiais ugdymo planais optimizuoti mokinių mokymo(-si) krūvį. 

7. Mokymosi krūvių reguliavimo uždaviniai: 

7.1. skatinti mokytojų bendradarbiavimą planuojant ugdymo procesą ir reguliuojant mokinių 

mokymosi krūvius; 

7.2. sudaryti sąlygas mokiniui kuo daugiau išmokti pamokoje, gerinant pamokos organizavimo 

kokybę; 

8. mokyti mokinį mokytis, pasirenkant tinkamiausią sau mokymosi stilių; 

9. Optimizuojant mokymosi krūvius organizuojamas mokytojų bendradarbiavimas, skatinamas 

ugdymo turinio integravimas. 

10. Mokymosi krūvių reguliavimo principai: 

10.1. Mokyklos administracijos lygmeniu: 

• ugdomojo plano galimybių išnaudojimas, tenkinant mokinių poreikius; 

• pamokinės ir neformaliojo ugdymo integracija; 

• optimalaus mokinių krūvio užtikrinimas; 

• mokinių namų darbų krūvio stebėsena ir reguliavimas; 

• ugdomoji priežiūra (kontrolinių darbų grafiko laikymasis, ugdymo diferencijavimas 

bei individualizavimas, namų darbų skyrimas); 

• metodinės pagalbos mokytojui krūvio reguliavimo klausimais organizavimas. 
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• mokytojų kvalifikacijos tobulinimo užtikrinimas (ugdymo turinio planavimo, 

perteikimo klausimais); 

• pamokinio ir neformaliojo ugdymo integracija; 

• Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatų  įgyvendinimo 

užtikrinimas; 

• optimalaus pamokų tvarkaraščio sudarymas ir jo derinimas. 
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10.2. Mokyto lygmeniu: 

• individualios mokinių konsultacijos; 

• mokymosi spragų likvidavimo programos; 

• pedagoginės pagalbos sistemos įgyvendinimas; 

• aktyviųjų mokymo metodų taikymas ugdymo procese, skatinant mokinių mokymosi 

motyvaciją pamokoje; 

• kontrolinių darbų derinimas tarpusavyje pildant el .dienyne klasės kontrolinių darbų 

mėnesio grafiką; 

• geranoriškas siekimas pažinti ugdytinį, jo problemas; 

• diferencijuoto mokymo diegimas; 

• tikslingas namų darbų skyrimas, grįžtamojo ryšio užtikrinimas.  

• įskaitinių - kontrolinių darbų planavimas bei vertinimo kriterijų fiksavimas dalyko 

ilgalaikiame bei teminiame plane. 

10.3.  Psichologo, socialinio pedagogo lygmeniu: 

• metodinės pagalbos mokytojui pažinti individualų ugdytinį teikimas; 

• ryšys su ugdytinių tėvais, metodinė pagalba, teisinė konsultacija (kompetencijos 

ribose); 

• dalyvavimas (organizavimas, vykdymas) tiriamojoje veikloje (adaptacijos, krūvio 

mažinimo, mokinių ugdymosi poreikių tyrimo klausimais); 

• mokymosi nesėkmių priežasčių aiškinimasis bei prevencinių priemonių numatymas; 

• pagalba mokiniams, nusistatant ugdymosi galimybes, renkantis mokymosi kryptį; 

• konsultacijų profesinės karjeros planavimo klausimais teikimas. 

10.4. Klasės vadovo lygmeniu: 

• pagalba mokiniui šalinant ugdymosi nesėkmių priežastis; 

• tėvų švietimo „vaiko darbo higienos įgūdžių formavimo“ klausimais organizavimas 

ir vykdymas; 

• tarpininkavimas dalykų mokytojams pažinti individualų ugdytinį; 

• sąveikos „šeima – mokykla“ plėtojimo palaikymas; 

• informacinių valandėlių mokiniams darbo higienos įgūdžių formavimo, laiko 

planavimo klausimais organizavimas; 

• mėnesio kontrolinių darbų grafiko auklėjamajai klasei sudarymas. 

10.5. Mokinio lygmeniu: 

• tarpusavio pagalba, bendraklasių konsultavimas; 

• produktyvus bendradarbiavimas su mokytoju; 

• kruopštus darbas pamokos metu; 

• savalaikis namų darbų atlikimas; 

• objektyvus grįžtamasis ryšys nustatant mokymosi krūvio; 

• nedelstinas nesėkmės priežasčių atskleidimas priimtina forma; 

• produktyvus darbas, efektyviai išnaudojant pamokos laiką, nesukeliant drausmės 

problemų. 

MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO PRIEMONĖS 

10.6. 1-4 klasių mokiniams: 

• bendrų klasės mokytojo, socialinio pedagogo ir psichologo pastangų poveikis; 

• ugdymo proceso higienos normų įgyvendinimas; 

• 1-2 klasėse namų darbai neskiriami; 

• namų darbai neskiriami prieš šventines dienas ir savaitgalius; 

• namų darbai neskiriami atostogoms; 

• tikslingas namų darbų skyrimas; 

• mokymosi motyvacijos skatinimas; 

• individualus mokinių konsultavimas; 
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• diferencijuotos užduotys dėstant pamokos medžiagą, atsižvelgiant į individualius 

mokinių gebėjimus; 

• integruotas temų dėstymas; 

• žaidybinių metodų taikymas pamokose. 
 

10.7. 5-8 klasių mokiniams: 

• bendras mokyklos administracijos, mokytojo dalykininko, klasės vadovo, 

psichologo, socialinio pedagogo darbas; 

• ugdymo proceso higienos normų įgyvendinimas; 

• pedagoginės pagalbos sistemos įgyvendinimas; 

• mokymosi motyvacijos stiprinimas; 

• palankios, motyvuojančios mokymosi aplinkos kūrimas; 

• pamokinio ir neformaliojo ugdymo integracija; 

• diferencijuotos užduotys dėstant pamokos medžiagą, atsižvelgiant į individualius 

mokinių gebėjimus. 

• tikslingas bei diferencijuotas namų darbų skyrimas (kontrolė – grįžtamasis ryšys); 

• ne daugiau kaip vienas kontrolinis per dieną; 

• apie kontrolinį darbą dalyko mokytojas mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš 

savaitę. 

• namų darbai neskiriami atostogoms, švenčių dienoms; 

• pirmą dieną po mokinių atostogų kontroliniai darbai nerašomi 

• nerekomenduojami kontroliniai darbai po ligos ar šventinių dienų. 

• mokytojas kontrolinio darbo rezultatus mokiniams pristato ne vėliau kaip per 7 darbo 

dienų, komentuoja vertinimus, jei reikia individualiai aptaria su mokiniu sunkumus ir 

galimybes, gali organizuoti kontrolinio darbo įsivertinimą. 

• penktadienį organizuoti mažiau ir lengvesnių pamokų nei kitomis savaitės dienomis.  

• trumpos konsultacijos teikiant pagalbą neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. 

______________________________________________ 
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Priedas Nr. 7  

Ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarka 

PATVIRTINTA 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus  progimnazijos  

direktoriaus 2017 m.  rugpjūčio 30 d.  

įsakymu Nr. V-65 

 

KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO IR ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS  

TVARKOS APRAŠAS 

2017-2018 m. m. 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

   

1. Ugdymo turinio planavimo tvarka (toliau — Tvarka) nustato Kauno Jurgio Dobkevičiaus 

progimnazijos (toliau – progimnazijos) ugdymo turinio planavimo principus ir laikotarpius, formas, 

ilgalaikių planų ir programų rengimo tvarką.  

2. Tvarka parengta vadovaujantis 2017-2018 ir 2018–2019 Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017–2018 ir 2018–2019 metų pradinio ugdymo bendrąją programa patvirtinta Lietuvos 

respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. Birželio 2 d. Įsakymu Nr. V–446, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais patvirtintais 2017 m. birželio 2 d. Nr.V-

442; pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu patvirtintu 2015 m. gruodžio 21 d. 

įsakymo Nr. V-1309 ir kitais teisės aktais.  

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos:  

Dalyko programa — dalyko ugdymo tikslus ir uždavinius, ugdymo turinį, metodus, 

integracinius ryšius su kitais dalykais ir mokinių pasiekimus numatanti programa.   

Ilgalaikis dalyko planas — dalyko ugdymo ir turinio gairės, mokytojo parengtos atsižvelgus į 

numatomus mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas.  

Integruojamoji programa — bendriesiems gebėjimams ugdyti skirta programa, integruojama į 

visų ugdymo sričių ar dalykų programas.  

Pritaikyta programa — programa, skirta mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių 

(supaprastinta ir palengvinta tos pačios klasės dalyko programa).   

Individualizuota programa — programa, skirta mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių dėl intelekto sutrikimo.  

Individualus ugdymo planas  — konkrečiam mokiniui pagal jo poreikius ir 

mokymosi galimybes parengtas ugdymo planas. 

Neformaliojo švietimo programa  — neformaliojo ugdymo mokytojo (įstaigos) parengta ir 

neformaliojo ugdymo metodais įgyvendinama programa, kuria siekiama ugdyti asmens kompetencijas 

plėtojant prigimtinius gebėjimus. 

Klasės vadovo veiklos programa — tai individualus, savitas, atliepiantis konkrečius auklėtinių 

poreikius veiklos planavimo dokumentas, kuris inicijuoja auklėtinių, klasės vadovo, tėvų, mokyklos ir 

vietinės bendruomenės sąveiką ir bendradarbiavimą. 

  

 II.  UGDYMO TURINIO PLANAVIMO PRINCIPAI  

  

4. Ugdymo turinys progimnazijoje planuojamas pagal Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytą 

mokymosi dienų skaičių bei progimnazijos ugdymo plane nurodytą dalyko programai skiriamų 

valandų (pamokų) skaičių. 
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5. Mokytojai, planuodami ugdymo turinį, vadovaujasi Bendrosiomis programomis ir kitais norminiais 

teisės aktais, progimnazijos tikslais, atsižvelgia į progimnazijos bendruomenės poreikius, turimus 

išteklius.  

6. Ugdymo turinio planavimo tvarką progimnazijos direktoriui teikia tvirtinti Metodinė taryba.   

7. Dalykų ilgalaikius planus, pasirenkamųjų dalykų/dalykų modulio, individualizuoto ir pritaikyto 

ugdymo, neformaliojo švietimo, klasės vadovo programas mokytojai rengia ir detalizuoja pagal 

progimnazijos metodinės tarybos ir administracijos parengtas rekomendacijas (1 priedas).  

8.  Trumpalaikių ir pamokos planų rengimas raštu yra rekomenduojamas, bet nėra privalomas 

sėkmingai dirbantiems mokytojams. 

 

 

 III.  UGDYMO TURINIO PLANAVIMO LAIKOTARPIAI IR FORMOS  

  

9. Dalykų ilgalaikiai planai, pasirenkamųjų dalykų/dalykų modulio, neformaliojo švietimo, klasės 

vadovo programos rengiamos pagal Metodinės tarybos parengtas ir direktoriaus patvirtintas formas 

vieneriems mokslo metams (2, 3, 4 priedai).  

10. Dalyko mokytojai, aptarę metodinėse grupėse, gali koreguoti (pridėti papildomas skiltis) patvirtintas 

programų, planų formas.  

11. Individualizuoto ir pritaikyto ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, rengiamos pagal Vaiko gerovės komisijos parengtas ir direktoriaus patvirtintas formas 

vieneriems mokslo metams .  

  

IV.  PROGRAMŲ, ILGALAIKIŲ PLANŲ RENGIMO TVARKA  
 

12. Dalykų ilgalaikius planus, pasirenkamojo dalyko/dalyko modulio programas mokytojai aprobuoja 

metodinėje grupėje iki rugpjūčio 31 d. ir pateikia metodinę veiklą kuruojančiam direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui suderinimui iki rugsėjo 10 d.   

13. Pritaikyto ir individualizuoto ugdymo turinio programas mokytojai aptaria Vaiko gerovės komisijoje 

ir pateikia kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui suderinimui iki rugsėjo 10 d.  

14. Neformaliojo švietimo programas mokytojai aptaria metodinėje grupėje ir pateikia progimnazijos 

direktoriui suderinimui iki rugsėjo 10 d.  

15. Klasės vadovų veiklos programas mokytojai su kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui 

suderina iki rugsėjo 10 d. 

VI.    ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

16.  Ugdymo turinio planavimą ir įgyvendinimą stebi direktorius, pavaduotojos ugdymui. 
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Priedas Nr. 8  

Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų tvarka 

PATVIRTINTA 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus  progimnazijos  

direktoriaus 2017 m.  rugpjūčio 30 d.  

įsakymu Nr. V-65 

 

MOKINIŲ MOKYMOSI PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 

(toliau tekste – aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą iš kiekvieno mokomojo 

dalyko, vertinimo proceso dalyvius ir jų vaidmenis. 

2. Vertinimo apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, vertinimas ugdymo 

procese ir baigus programą, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarka. 

3. Vertinimo tvarkos aprašas sudarytas remiantis LR ŠMM ministro: Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų aprašu“ 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1309. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21d. įsakymu Nr.V-1308, įsakymu 

Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo 2005 m. 

balandžio 5 d. Nr. ISAK-556 (paskutiniu pakeitimu 2017 m. liepos 4 d. Nr. V-554) bei mokyklos 

bendruomenės bendrais susitarimais. 

 

II.  MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TIKSLAI: 

  

4. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslai : 

4.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, ugdymosi 

poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl tolesnio 

mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos; 

4.2. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, gerinant 

mokymo(si) proceso kokybę; 

4.3. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant trimestrą (pusmetį), mokslo metus) 

ar mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus ir sertifikuoti; 

4.4. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus 

5. Vertinimo uždaviniai: 

5.1. padėti mokiniui pažinti save; 

5.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas; 

5.3. diferencijuoti ir individualizuoti darbą; 

5.4. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi ir gebėjimus. 
  

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

  

6. Vertinimo nuostatos: 

6.1.  vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais 

ypatumais; 

6.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, bendrieji 

ir dalyko gebėjimai, pasiekimai ir pažanga; 
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6.3. mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo pasiekimus ir pažangą; 

 

 

 

7.  Vertinimo principai: 

7.1. humaniškumas – pripažįstamas kiekvieno mokinio individualumas, asmens vertingumas, tikima 

geriausiais mokinio pradais, jo galiomis įveikti sunkumus; 

7.2.  objektyvumas – vertinimas atspindi realų mokinių žinių lygį, gebėjimą jas suvokti ir taikyti 

praktikoje; siekiant padėti mokiniams suvokti vertinimo rezultatus, vertinimas pažymiais 

papildomas žodiniu paaiškinimu, kodėl gautas vienas ar kitas įvertinimas; 

7.3. tikslingumas – vertinimu siekiama padėti mokiniui suvokti savo mokymosi rezultatų lygį bei 

mokymosi spragas, ugdyti atsakomybės jausmą, žadinti pasitikėjimą savo jėgomis, skatinti norą 

mokytis. 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

8. Formuojamasis ugdomasis vertinimas planuojamas ruošiantis pamokai detaliajame pamokos plane ir 

vyksta nuolat. 

9. Diagnostinis įvertinimas numatomas ilgalaikiame pamokos plane ir pranešamas mokiniams mažiausiai 

prieš savaitę. 

10. Apie kaupiamąjį vertinimą su mokiniais susitariama mokslo metų pradžioje, o pamokos pradžioje 

mokiniai supažindinami su vertinimu ir įsivertinimu pamokoje. 

11. Su dalyko vertinimo aprašu mokinių tėvai supažindinami mokslo metų pradžioje, dalykų vertinimo 

planus viešinant mokyklos internetinėje svetainėje. 
  

V.  VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

12. Mokinių žinios vertinamos pagal valstybinių standartų reikalavimus, vadovaujantis mokinių pasiekimų 

ir pažangos vertinimo samprata, ŠMM rekomendacijomis. 

12.1. Planuodamas ugdymo procesą mokytojas planuoja ir vertinimą, jį sieja su mokymosi 

tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus. 

12.2. Vertinant 1-4 klasių mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, 

diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas. 

12.2.1. Formuojamasis vertinimas atliekamas ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui 

informaciją apie jų mokymąsi ir pažangą. Informacija teikiama dažniausiai žodžiu (apie 

90 %) arba nežodine kalba, arba užrašoma į sąsiuvinius, pasitikrinamųjų darbų, 

kontrolinių darbų, testų lapus. Raštu fiksuojama tik tai, kas būtina. 

12.2.2. Diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

atliekamas tam tikro ugdymo (si) etapo (temos ) pradžioje ir pabaigoje, siekiant 

diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes. 

12.2.3. Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai fiksuojami e-dienyne TAMO  

aprašomuoju būdu, pagal „Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatus“, 

12.2.4. Trimestro mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per trimestrą padarytą 

pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių lygių požymius ir 

elektroniniame dienyne mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose 

skiltyse įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, 

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

„nepatenkinamas“. 
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12.2.5. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. 

12.2.6. Pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio 

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu ir užtikrina 

ugdymosi tęstinumą. 

12.3.  Pagrindinio ugdymo programos mokinių pasiekimams įvertinti taikoma 10 balų 

vertinimo sistema. 

12.4. Kiekvienais mokslo metais mokiniai atlieka bent vieną integruotos veiklos projektinį darbą, 

ir jį pristato.  

13. Mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų, projektų vertinimas: 

13.1.  mokomieji dalykai – tikyba, etika, žmogaus sauga-vertinami ,,įskaityta“, „neįskaityta“, kiti 

mokomieji dalykai vertinami pažymiu; 

13.2. dalykų moduliai, pasirenkamieji dalykai vertinami pažymiu; 

13.3. modulio pažymiai įskaitomi į dalyko vertinimą; 

14. Penktokams visą adaptacijos laikotarpį (1 mėnuo) nerašomi įvertinimai, 

15. Dalyko mokytojai su dalyko vertinimo tvarka supažindina mokinius per pirmąsias pamokas rugsėjo 

mėnesį. Vertinimo kriterijai skelbiami kabineto informaciniame stende arba metodinės grupės aplanke. 

16. Mokytojai, pradėdami naują temą, skyrių, su mokiniais aptaria tikslus, uždavinius, darbo metodus, 

vertinimo kriterijus, numato kontrolinius. 

17. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama pasiekimus vertinti tokiu 

dažnumu per trimestrą: 

17.1. Jei dalykui mokyti skirta 1 savaitinė pamoka, vertinama ne mažiau kaip 3  pažymiais; 

17.2. Jei dalykui mokyti skirtos 2 savaitinės pamokos, vertinama ne mažiau kaip 6 pažymiais; 

17.3. Jei dalykui mokyti skirtos 3-5 savaitinės pamokos, vertinama ne mažiau kaip 8 pažymiais. 

18. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo formos, už kurias rašomas pažymys: 

18.1. Kontrolinis darbas. 

18.1.1. Darbas raštu ne mažesnis kaip 30 minučių trukmės, skirtas patikrinti, kaip įvaldyta 

programos dalis (tema, kelios temos, skyrius, logiškai užbaigta dalis ir pan.); 

18.1.2. Apie kontrolinį darbą, testą mokiniai informuojami prieš savaitę, fiksuojant e-dienyne. 

Per vieną dieną klasei gali būti tik 1 kontrolinis darbas; 

18.1.3. Paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų kontrolinis 

darbas nerašomas; 

18.1.4. Mokiniai, praleidę kontrolinį darbą, privalo atsiskaityti per 2 savaites po atvykimo dienos 

į mokyklą. Įvertinimas rašomas į tos dienos, kada buvo rašytas kontrolinis darbas, langelį 

šalia „n“; 

18.1.5. Kontrolinio darbo rezultatus dalyko mokytojas skelbia ne vėliau kaip per 7 kalendorines 

dienas; 

18.1.6. Su ištaisytais darbais supažindinami mokiniai, vykdoma kontrolinio darbo analizė; 

18.1.7. Kontrolinis darbas neperrašomas, bet gavusiam neigiamą įvertinimą mokiniui 

pageidaujant, sudaroma galimybė gauti konsultacijas (iki 3val) ,atsiskaityti iš tos temos 

(įrašant į e-dienyną abiejų įvertinimų vidurkį); 

18.2. Apklausa raštu: 

18.2.1. Darbas raštu trunka mažiau nei 15 min. Apklausa atliekama ne daugiau kaip iš vienos 

pamokos medžiagos; 

18.2.2. Darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip per savaitę; 

18.2.3. Mokiniai praleidę apklausą atsiskaityti neprivalo; 

18.2.4. Iš anksto apie apklausą mokiniai neinformuojami. 

18.3. Apklausa žodžiu: 
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18.3.1. Apie apklausą mokiniams būtina pranešti prieš 1 pamoką; 

18.3.2. Praleidus pamoką atsiskaitoma susitarus su mokytoju; 

18.4. Savarankiškas darbas: 

18.4.1. Darbas raštu, kurio trukmė pamokoje planuojama mokytojo nuožiūra. 

18.4.2. Jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų 

temų; 

18.4.3. Savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis vadovėliais ar kita informacine 

medžiaga; 

18.4.4. Patikrinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai); 

18.4.5. Savarankiško darbo įvertinimas fiksuojamas pagal dalyko metodinės grupės priimtą 

vertinimo tvarką; 

18.4.6. Apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina (nebent būtų reikalingos 

priemonės: žinynai, žodynai, skaičiuotuvai ir kt.). 

18.5. Interpretacija, rašinys, kūrybinis darbas: 

18.5.1. Rašomieji darbai rašomi 1-2 pamokas, apie juos pranešama iš anksto, data tikslinama 

prieš savaitę; 

18.5.2. Darbai grąžinami ir įvertinimai paskelbiami per 2 savaites nuo parašymo dienos. 

18.6. Laboratoriniai ir praktikos darbai: 

18.6.1. Tikrinamieji darbai, trunkantys ne mažiau kaip 35 min., jų metu tikrinami mokinių 

gebėjimai teorines žinias taikyti praktikoje; 

18.6.2. Apie laboratorinį (praktinį) darbą pranešama ne vėliau kaip prieš vieną pamoką, 

fiksuojant e-dienyne; 

18.6.3. Laboratoriniai (praktikos) darbai chemijos, fizikos ir biologijos pamokose vertinami 

pažymiu; 

18.7. Praktiniai-kūrybiniai darbai. 

18.7.1. Praktiniai-kūrybiniai darbai skiriami ugdyti mokinių gebėjimus, teorines žinias pritaikyti 

praktikoje. Praktinės-kūrybinės užduoties atlikimo laikas priklauso nuo darbo 

sudėtingumo. 

18.7.2. Praktiniai-kūrybiniai darbai tikrinami ir vertinami pagal bendrus reikalavimus; 

18.8. Projektiniai darbai: 

18.8.1. rengiami iš vienos temos, bet gali būti integruoti; 

18.8.2. apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę, fiksuojant e-

dienyne; 

18.8.3. trumpalaikį projektą gali atlikti 1 mokinys arba grupelės po 2-3 mokinius; 

18.8.4. galutinis vertinimas susideda iš vertinimų, numatytų dalykų metodinių grupių vertinimo 

tvarkoje; 

18.8.5. pažymys įrašomas į e-dienyną projekto pristatymo dieną; 

18.9. Referatai: 

18.9.1. mokiniai per trimestrą gali rašyti pasirinkta ar nurodyta tema tik 1 mokomojo dalyko 

referatą (suderinus su dėstančiu mokytoju); 

18.9.2. pristačius referatą, jo įvertinimas įrašomas į e-dienyną. 

18.10. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, varžybose: 

18.10.1. dalyvavimas mokyklinėse, miesto ir respublikinėse olimpiadose  gali būti vertinamas 

pažymiu; 

18.11. Kaupiamasis vertinimas. 

18.11.1. Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos, apie mokinio mokymosi pažangą ir 

pasiekimus, kaupimas; 

18.11.2. Kaupiamojo vertinimo tikslas – skatinti mokymosi motyvaciją; 



-57- 

18.11.3. Kaupiamojo vertinimo kriterijus nustato mokytojas ir paaiškina mokiniams, kiek jie 

gauna taškų už tam tikrų užduočių atlikimą; 

18.11.4. Kaupiamojo vertinimo žiniaraščius mokytojas saugo iki mokslo metų pabaigos; 

18.11.5. Nutarimą dėl kaupiamojo vertinimo konvertavimo į 10 balų sistemą tvarkos priima 

dalyko mokytojas. 

18.11.6. Kiekvienas mokytojas mokslo metų pradžioje supažindina mokinius pasirašytinai iš ko 

bus sudarytas kaupiamasis balas ir kiek dažnai jis bus rašomas į elektroninį dienyną. 

19. Mokinys, abejojantis dėl įvertinimo, kreipiasi į dalyko mokytoją, klasės vadovą arba atsakingą 

mokyklos vadovą. 
  

VI. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ, PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ 

  
20. Planuodamas ugdymo procesą mokytojas planuoja ir vertinimą, jį sieja su mokymosi tikslais, 

atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus, akcentuodamas, ką mokiniai geba, yra pasiekę 

ir ko dar turi pasiekti ar tobulinti. 

21. Specialiųjų ugdymo (si) poreikių mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai (kompetencijos) ir asmeninė 

pažanga pradinio ugdymo grandyje vertinamos taikant formuojamąjį, diagnostinį ir apibendrinamąjį 

vertinimą („1-4 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2012–2013 m. m.“). 

22. Specialiųjų ugdymo (si) poreikių mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai (kompetencijos) ir asmeninė 

pažanga pagrindinio ugdymo grandyje vertinamos remiantis metodinėse grupėse parengtomis dalyko 

vertinimo tvarkomis. 

23. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdomi: 

23.1. pagal bendrąją programą, teikiant švietimo specialistų pagalbą ir taikant ugdymo metodus, 

individualiai parinktus SUP turinčiam mokiniui; 

23.2. pagal pritaikytą bendrąją programą, kai mokinio pasiekimai yra žemesniu nei patenkinamojo 

lygio, neatitinka 2 metų laikotarpiu nurodytų mokinių pasiekimų lygių požymių; 

23.3. pagal individualizuotą programą, kai ugdymo turinys gali būti orientuotas ne į bendrąsias 

programas, bet į mokinio socialinių, orientacinių gebėjimų bei savarankiško gyvenimo įgūdžių 

lavinimą. 

24. Specialiųjų ugdymo (si) poreikių mokinių trimestro ir metiniai pasiekimai vertinami objektyviai: 

24.1. Mokinio, ugdomo pagal bendrąją programą, pasiekimai pradinio ugdymo klasėse vertinami 

apibendrinus pasiekimų lygį (patenkinamas, nepatenkinamas, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus 

patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“. 

24.2. Mokinio, ugdomo pagal bendrąją programą, pasiekimai pagrindinio ugdymo klasėse 

vertinami 10 balų vertinimo sistema. 

24.3. Mokinio, kuris turi intelekto sutrikimą ir yra mokomas pagal individualizuotą pagrindinio 

ugdymo programą namie, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“. 
 

VII. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

  
25. Mokiniui dalyko metinis įvertinimas išvedamas iš I , II, III  trimestro įvertinimų: 

25.1. jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per numatytą laiką neatsiskaitė ir nepademonstravo 

pasiekimų, numatytų Pagrindinio ar  Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, jo pasiekimai 

prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; 
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25.2. jeigu mokinys neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų 

ir kt.) dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ilgos ligos), ugdymo 

laikotarpio pabaigoje fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į 

ugdymo procesą, suteikiama reikiama mokymosi pagalba. 

25.3. mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamus 2 trimestrų įvertinimus, negali būti išvedamas 

patenkinamas to dalyko metinis įvertinimas; 

25.4. Išvedant trimestro pažymius skaičiuojamas aritmetinis vidurkis (6,5-7; 6,4-6). 

25.5. Metinio įvertinimo pažymys vedamas iš I ,II ir III trimestro įvertinimų aritmetinio vidurkio 

(suapvalinus iki sveikojo skaičiaus). Mokytojas pasilieka teisę metinį įvertinimą vesti iš visų per 

mokslo metus gautų pažymių. 

26. Pasibaigus ugdymo procesui, dalyko mokytojas teikia siūlymą mokyklos direktoriui skirti papildomus 

darbus, kelti į aukštesnę klasę arba palikti kartoti ugdymo programos mokinius, turinčius neigiamą 

dalyko metinį įvertinimą. Sprendimas įforminimas direktoriaus įsakymu. 

26.1. Jei mokiniui skiriamas papildomas darbas, dalyko mokytojas ir mokinys susitaria dėl 

papildomo darbo atlikimo trukmės, konsultacijų, mokinio atsiskaitymo datos. 
  

VIII. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO 

  

27. Dalyko mokytojas. 

27.1. Kuria mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo metodiką – parenka tinkamus ir įvairius 

vertinimo metodus, būdus, formą. 

27.2. Efektyviai derina formalų ir neformalų vertinimą. 

27.3. Vertindamas skatina mokinių mokymosi motyvaciją, stiprina jų pasitikėjimą savimi, siekia 

padėti mokiniams suvokti bei įveikti mokymosi spragas. 

27.4. Nustato vertinimo kriterijus įskaitas laikantiems mokiniams. 

27.5. Sistemingai ir laiku teikia informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), 

klasės vadovui (nuolat fiksuoja mokymosi pasiekimus e-dienyne, laiku išveda trimestrų ir metinius 

įvertinimus). 

27.6. Dalykų metodinės grupėms teikia siūlymus detalizuojant dalyko vertinimo tvarką, 

vadovaujantis LR ŠMM ministro: Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu“ 

2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1309.  

 

28. Klasės vadovas. 

28.1. Seka ir vertina auklėtinių ugdymo ir vertinimo procesą. 

28.2. Aptaria su ugdytiniais jų veiklą bei rezultatus, padeda mokiniams įžvelgti mokymosi veiklos 

rezultatų priežastis, numatyti tolesnius ugdymosi tikslus bei jų įgyvendinimo būdus. 

28.3. Kartą per mėnesį (iki naujo mėnesio 5 dienos) informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), 

neturinčius galimybės prisijungti prie e-dienyno, apie mokinių mokymąsi bei kitą veiklą mokykloje 

– supažindina pasirašytinai su  mokinio mėnesio pažangumo ir lankomumo ataskaitomis, o 

pasibaigus trimestrui, metams –pateikia mokinio trimestro, metinę pažangumo ir lankomumo 

ataskaitą. 

28.4. Tarpininkauja tarp mokinių ir mokytojų, mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) sprendžiant 

mokinių mokymosi bei vertinimo problemas. 

28.5. Laiku pateikia klasės mokinių trimestro, metinių vertinimų suvestines direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui. 

28.6. Teikia informaciją apie auklėtinį, svarstant jo kėlimo į aukštesnę klasę klausimą. 
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Priedas Nr. 9 

Pasiekimų gerinimo priemonių planas 

KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMO PRIEMONIŲ PLANAS (2017 – 2018 M.M.) 

Nustatytos 

tobulintinos sritys 
Uždaviniai Numatomos priemonės 

Tvirtinimas, 

dokumentai 
Atsakingi asmenys 

Laukiamas rezultatas, įsivertinimo 

kriterijus 

Mokytojo veiklos 

planavimas 

pamokos uždavinio 

formulavimas orientuotas 

į rezultatą su aiškiais 

vertinimo kriterijais 

Praktinės dirbtuvės metodinėse 

grupėse „Pamokos uždavinio 

formulavimas“ 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje  

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai pamokos  uždavinį rašo 

e. dienyno skiltyje „Klasės darbas“  

  

Kolegialaus grįžtamojo ryšio 

patirties mainai „Kolega – 

kolegai“ stebint ir analizuojant 

atviras mokymosi veiklas, 

šiuolaikiškas pamokas 

Pamokų 

stebėjimo 

protokolai 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

Kiekvienas mokytojas stebi po 2 kolegų 

pamokas, jas drauge aptaria. 5 % 

daugėja šiuolaikinės pamokos kriterijus 

atitinkančių pamokų.  

  

Mokytojų sukauptas „Office 

365 debesyse“ metodinis 

bankas "Sėkminga pamoka“ 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

Dalykų mokytojai 

85% mokytojų per trimestrą patalpins 2 

uždavinius metodiniame banke 

"Sėkminga pamoka".   

Metodinėse grupėse analizuos ir tikslins 

pamokų planus ir  uždavinius, 

formuluojamus nurodant siektiną 

rezultatą su aiškiais vertinimo kriterijais 

leidžiančiais pamatuoti kiekvieno 

mokinio pažangą 

Atskirų mokinių 

pažanga 

Tobulinti vaiko 

individualios pažangos 

modelį ir fiksavimą 

Vertinimo strategijos 

orientuotos į mokinio 

individualią pažangą pamokoje 

tobulinimas 

Įsakymas 

VIP darbo grupė,  
metodinė taryba, 
dalykų mokytojai 

Parengtas vertinimo strategijos 

projektas 

  

Mokinio individualios 

pažangos vertinimo sistema ir 

fiksavimas elektroniniame 

dienyne 

EL. dienyno 

ataskaitos 
Mokytojai 

Lengvesnis kiekvieno mokinio 

individualios pažangos fiksavimas ir 

efektyvesnis ryšys tarp visos mokyklos 

bendruomenės 
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Mokymosi pasiekimų 

patikrinimas taikant 

standartizuotus testus 2, 4 , 6, 8 

kl. 

Metodinių 

grupių 

posėdžiuose  

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 
dalykų mokytojai 

55 %. mokinių pažanga išlieka stabili,  
15 % – auga. 

NMPP rodikliai pagerėja 2–3 %, 

0,5 % didėja pridėtinė vertė (lyginama 

pačių mokinių pažanga). 

  
Atnaujintos ir papildytos 

mokinių mokymosi krūvio 

reguliavimo tvarkos  

Mokinių 

mokymosi 

krūvio 

reguliavimo 

aprašas 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

5-8 kl. mokinių  optimalus 

atsiskaitymų, mokymosi ir  namų darbų 

skyrimo krūvis  

 
Tobulinti VIP rezultatų 

panaudojimą tolimesnei 

mokinių pažangai 

Organizuojami mokytojų 

dalykininkų ir klasės auklėtojo 

(5-8 kl.) mokinių pažangos 

aptarimai  „Klasės valanda“ 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

Kartą per trimestrą dalykų mokytojai, 

klasės auklėtojas ir pagalbos mokiniui 

specialistai aptaria mokinių 

akademinius  pasiekimus, lūkesčius, 

mokymosi sunkumus, planuoja 

žingsnius aukštesniems rezultatams 

siekti.  

II trimestro eigoje klasės auklėtojas 

organizuoja trišalius pokalbius 

(mokinys, tėvai, auklėtojas) aptaria 

mokinio individualų planą pasiekimams 

gerinti 

 

Tobulinti mokytojų 

kvalifikaciją mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

fiksavimo, vertinimo ir 

įsivertinimo klausimais 

Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose 

mokinių pažangos ir pasiekimų 

fiksavimo, vertinimo ir 

įsivertinimo klausimais 

Pažymėjimai 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

Mokytojai tikslingai dalyvaus 

kvalifikacijos tobulinimo programose ir 

kursuose 

Vertinimas 

ugdyme 

Įvertinimų pasiskirstymo 

tolygumas. 

Trimestrų pažymių 

pasiskirstymo analizė ir 

lyginamosios diagramos 

Suvestinės 
Protokolas 

Mokytojai 

dalykininkai 
Kuruojantis vadovas 

Parengta analizių suvestinė ir pristatyta 

mokytojų tarybos posėdyje 

  

Rengiami dalyko vertinimo 

planai ir viešinami mokyklos 

internetinėje svetainėje 

mokinių,  

Mokyklos 

svetainė 

Mokytojai 

dalykininkai 
Kuruojantis vadovas 

Visi mokytojai rengia dalyko vertinimo 
planus kurie viešinami mokyklos 
internetinėje svetainėje. 

 
Mažinti metinių 

įvertinimų atotrūkį 

Metodinis pasitarimas „ 

Mokinių pasiekimų ir pažangos 
Protokolas 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

Metinių įvertinimų lyginant su ST testų 

rezultatais nukrypimas ne daugiau kaip 

10% 
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lyginant su ST testų 

rezultatais 

vertinimo aprašo bendrieji 

susitarimai ir jų laikymasis“ 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

  

Ugdomasis konsultavimas. 

Individualūs pokalbiai su 

mokytojais. 

Pamokų 

stebėjimo lapai 
Kuruojantys vadovai 

Stebėta ir aptarta ne mažiau kaip 20 % 

pamokų. Pastebėti pamokoje bent 3 gero 

mokymo principai. 

  Tėvų konsultacinės dienos 
Registracijos 

anketos 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Organizuotos ne mažiau kaip 3 tėvų 

konsultacinės dienos 

Mokymosi 

pagalbos teikimas 

Savalaikio mokymosi 

pagalbos teikimo 

tobulinimas 

Metodinis pasitarimas 

„Tikslinių ilgalaikių ir 

trumpalaikių konsultacijų 

skyrimo tvarka ir nauda“ 

Protokolas 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

Pagalbos mokiniui modelis taikomas 90 

% 

  

Mokytojų ir gabių vaikų 

popamokinė savanorystė 

mokymosi pagalbai teikti 

„Namų darbų klubas“ 

Direktoriaus 

patvirtintas 

užsiėmimų 

grafikas 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 
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Priedas Nr. 10 

Bendrųjų kompetencijų integravimo į ugdymo turinį tvarka 

PATVIRTINTA 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus  progimnazijos  

direktoriaus 2017 m.  rugpjūčio 30 d.  

įsakymu Nr. V-65 

 

 KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 

BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ IR GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO, ŽMOGAUS SAUGOS, 

PREVENCINIŲ IR KITŲ PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ IR 

TARPDALYKINĖS INTEGRACIJOS TVARKA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, žmogaus saugos, prevencinių ir kitų 

programų integravimo į ugdymo turinį ir tarpdalykinės integracijos tvarka parengta vadovaujantis: 

pradinio, pagrindinio ugdymo programų aprašu, patvirtintinu Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.V-1309, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios 

programomis. 

2. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, žmogaus saugos, prevencinių ir kitų 

programų integravimo į ugdymo turinį ir tarpdalykinės integracijos tvarka (toliau - Tvarka) nustato 

mokyklos bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, žmogaus saugos, prevencinių ir kitų 

programų integravimo į ugdymo turinį bei tarpdalykinės integracijos principus ir būdus. 

3. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, žmogaus saugos, prevencinės ir kitos 

programos (toliau - Programos) integruojamos į mokomuosius dalykus, nedidinant mokyklos ugdymo 

plane nustatytų dalykui skirtų pamokų skaičiaus. 

4. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencines ir kitas programas  įgyvendina 

dalyko mokytojai, klasių vadovai, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, sveikatos 

priežiūros, karjeros specialistas ir  kt. specialistai. 

5. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

5.1. Tarpdalykinė integracija – tai dviejų ar daugiau mokytojų ugdomoji veikla, kai vienos 

pamokos metu derinamas skirtingų dalykų ugdymo turinys, siekiant padidinti mokinių 

mokymosi motyvaciją ir mažinti mokymosi krūvį; 

5.2. Integruojamoji programa – bendriesiems gebėjimams ugdyti skirta programa, integruojama 

į ugdymo sričių ar dalykų programas. 

5.3. Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas(is) – tai dalyko turinio mokymas(is) užsienio 

kalba. Tokio mokymo(si) tikslas – dalyko ir kalbinių kompetencijų ugdymas. Integruoto dalyko 

ir užsienio kalbos mokymas(is) progimnazijoje įgyvendinamas 

 

II. PROGRAMŲ INTEGRAVIMAS Į UGDYMO TURINĮ  

 

6. Programų integravimo principai:  

6.1. Integralumo principas. Integruojama į mokomuosius dalykus, klasės vadovo veiklą, projektinę 

veiklą ir neformaliojo švietimo veiklas.  

6.2. Prieinamumo principas. Medžiagos turinys pateikiamas atsižvelgiant į mokinių amžiaus ir 

gebėjimų ypatumus.  

6.3. Individualumo principas. Įgyvendinama atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius, patirtį, 

brandumą, gebėjimus, vertybinius ir religinius įsitikinimus. Mokinys turi teisę į privatumą ir 

išskirtinais atvejais gali nedalyvauti veikloje, jei tai jam kelia diskomfortą. 

6.4. Konstruktyvumo principas. Atskleidžiamos ne vien problemos, bet skatinama ieškoti 

konstruktyvių jų sprendimo būdų. 
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6.5. Veiksmingumo principas. Siekiama geros prevencinio ugdymo kokybės rezultatų vykdant 

bendrąją prevenciją laiku ir  sistemingai, numatant ir apibrėžiant orientacinius ugdytinių 

pasiekimus, užtikrinant tinkamą mokytojų kvalifikaciją. 

7. Integruojamųjų programų įgyvendinimo formos ir būdai:  

7.1. integruojamos į dalyko ar dalykų ugdymo turinį; 

7.2. integruojamos į klasės vadovo veiklą;  

7.3. įgyvendinamos kaip netradicinio ugdymo dienų veiklų dalis 

7.4. integruojamąsias tarpdalykines projektinės veiklas; 

7.5. Metodinė taryba ir metodinės grupės priima sprendimus dėl programų integravimo į dalykus, 

kurių mokymo turinys susijęs arba priskiriamas tai pačiai ugdymo sričiai. 

8. Siekiant mažinti mokymosi krūvius ir priartinti mokymąsi prie gyvenimo aktualijų, integruojama: 

8.1. Priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme: „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“, 

„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programa“, „Rengimo 

šeimai ir lytiškumo programa“, „Etninės kultūros ugdymo programa“, „Sveikatos ugdymo 

bendroji programa“ ir „Žmogaus saugos bendroji programa“ (Priedas Nr. 1). 

8.2. Pagrindiniame ugdyme: 

8.2.1. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programos: „Mokymosi mokytis“, 

„Komunikavimo“, „Darnaus vystymosi“, „Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių“, „Kultūrinio 

sąmoningumo“, - integruojamos į visus dalykus, neformalųjį švietimą, klasių vadovų veiklą, 

projektinę veiklą. 

8.2.2. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Priedas Nr. 2). 

8.2.3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 

(Priedas Nr. 4). 

8.2.4. 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 : 

(Priedas Nr.5) 

8.2.5. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 (Priedas Nr. 6). 

8.2.6. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

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

Nr. 7) 

9. Programų turinio planavimas: 

9.1. Priešmokyklinės grupės pedagogas ir pradinių klasių mokytojai integruojamas temas rašo 

elektroniniame dienyne, savaitiniuose planuose. 

9.2. Dalykų mokytojai, planuodami dėstomo dalyko turinį, pasirenka klasės lygiui ir dalykui 

tinkamą integruojamos programos temą ir ją įrašo į ilgalaikį planą, taip pat integruojamąsias 

temas pildo ir elektroniniame dienyne. 

9.3. Klasių auklėtojai konkretizuoja integruojamų programų temas, atsižvelgdami į mokinių amžių, 

patirtį, individualius ar grupės poreikius, ugdomosios veiklos pobūdį, ir jas įrašo į klasės veiklos 

planus taip pat fiksuoja ir elektroniniame dienyne. 

 
III.  TARPDALYKINĖ INTEGRACIJA 

 

10. Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymas(is) progimnazijoje įgyvendinamas:  

11. dalyko ir užsienio kalbų mokytojams parengus mokymo programą – ilgalaikį planą. Programą 

gali įgyvendinti dalyko mokytojas, užsienio kalbos mokytojas arba dalyko ir užsienio kalbos mokytojas 

kartu; 

12. dalyko arba užsienio kalbos pamokose, arba kaip dalyko modulis, skiriant pagal poreikį 

pamoką(as) iš ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti pamokų. 

13. Mokykloje 5-8 klasėse įgyvendinama integruota užsienio kalbos ir dalykų ugdymo programos 

pagal: EMILE ir IDUKM projektus. Valandos skiriamos iš valandų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams 

tenkinti. Prancūzų, kaip antrosios kalbos, pradedama mokyti nuo 5 klasės; 
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14. Integruojant informacinių technologijų ugdymo turinį į kitus dalykus (8 klasėje – antrąjį 

pusmetį, 7 klasėje – antrąjį pusmetį), IT ugdymo turinys derinamas su kitų dalykų mokytojais. 

15. Kai organizuojama integruota pamoka, ją planuoja ir pamokoje dirba du mokytojai – dalyko 

ir informacinių technologijų, informacinių technologijų mokytojo darbui apmokėti naudojamos pamokos, 

skirtos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti. 

 

 

 
IV. MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

16. Integruojamų programų ir dalykų mokinių ugdymosi pasiekimai vertinami pagal Programose 

pateiktus reikalavimus: ką mokinys privalo žinoti, gebėti, kokius įgūdžius ir vertybines nuostatas turi įgyti.  

17. Vertinant taikomi neformaliojo – formuojamojo – vertinimo metodai ir būdai.     

18. Dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai užtikrinti pamokos lape, nurodoma skiltyje 

„Integruota pamoka“ užpildant dalyką ir mokytoją (su kuriuo integruojamasi) dalyko mokytojas su kuriuo 

integruojamasi fiksuoja tik temą, o pagrindinio dalyko mokytojas pildo lankomumą, vertinimą, temas. Jei 

integruojamoji programa integruojama į dalyko turinį. integruojamų dalykų pamokų turinį dienyne būtina 

įrašyti pamokos turinio skiltyje;  

 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Programų integravimą į ugdymo turinį koordinuoja mokyklos direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, kuruojantys atskirų dalykų ugdymą ir klasių vadovų veiklą. 

__________________ 
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Priedas Nr. 11 

Gabių mokinių ugdymo tvarka 

KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMANZIJOS 

GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ UGDYMO PROGRAMA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gabių ir talentingų vaikų programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti gabių  vaikų gabumų 

atskleidimą ir visavertį ugdymą: plėtoti gebėjimus ir polinkius, sudaryti socialines ir edukacines ugdymo(si) 

sąlygas.  

2. Programa sudaryta remiantis Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. ISAK- 105.  

3. Programoje vartojamos sąvokos:  

Gabūs vaikai – tai vaikai, galintys efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų, juos pritaikyti naujoms 

problemoms spręsti, sparčiai mokytis iš patirties. Jų intelektinių gebėjimų lygis yra labai aukštas 

(individualiai testuojamų standartizuotais intelekto testais intelekto koeficientas yra du standartiniai 

nuokrypiai ar daugiau nei vidurkis). Turėdami šiuos intelektinius gebėjimus, gabūs vaikai lenkia arba 

pajėgūs pralenkti panašios patirties ir aplinkos bendraamžius savo vienos ar kelių mokslo sričių 

akademiniais pasiekimais. Šiems vaikams būdingas aukštas kūrybiškumo lygis.  

 Talentingi vaikai – tai vaikai, turintys ypatingų gebėjimų, kurie pasireiškia vienos ar kelių meno, 

mokslo ar sporto sričių pasiekimais.  

4. Programa įgyvendinama kiekvienais mokslo metais, pasirengiant gabių mokinių poreikius 

tenkinantį priemonių planą. 

 
II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

5. Pastaruosius metus diegiant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas mokykloje didelis dėmesys 

buvo skiriamas planavimui, pamokos kokybei, ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo bei 

vertinimo aspektams. Mokydamiesi taikyti naujas mokymo strategijas bei metodus didelį dėmesį skyrėme 

bendrųjų kompetencijų ugdymui, pagalbos mokiniui bei socialinių įgūdžių lavinimui. Spręsdami silpnesnių 

mokinių mokymosi klausimus, ieškodami motyvavimo būdų pažangumo ir lankomumo skatinimui kurtos 

įvairios programos, organizuota metodinė veikla. Kalbėdami apie spec. poreikių vaikų ugdymą, reikia 

pripažinti, kad mokykloje daugiau diskutuojame apie socialinių problemų bei mokymosi sunkumų turinčius 

vaikus, tačiau dažnai  minimaliai ar paviršutiniškai pasidžiaugiame gabių mokinių pasiekimais, kaip 

savaime suprantamais rezultatais. Todėl pastaruoju metu pastebime, kad liko apleista gabių mokinių 

ugdymo ir jų tikslinių poreikių ugdymo niša. Mokykloje nėra išdiskutuota ir susitarta dėl gabių mokinių 

ugdymo sistemos. Vykdomi pavieniai projektai, ar tradiciniai konkursai ir olimpiados, tačiau 

nereglamentuota gabių vaikų atpažinimo, jų stebėjimo, motyvavimo, kryptingo ugdymo bei skatinimo 

sistema. Taip pat neramina tai, kad didelė dalis mokinių, laikytų gabiais pradinėse klasėse, atėję į 

pagrindinio ugdymo klases (5-8 klasės) praranda mokymosi motyvaciją, poreikį saviraiškai, jų pažangumas 

ženkliai mažėja.  

Paanalizavus situaciją Lietuvoje, paaiškėjo, kad su šia problema susiduria dauguma mokyklų, kadangi 

gabių vaikų yra visose, o vieningos, jiems pritaikytos švietimo programos, deja, nėra.  

5.1. Kol kas talentingi vaikai ir juos ugdantys mokytojai yra palikti spręsti šią problemą pagal savo 

sugebėjimus ir galimybes. 

5.2. Norint nustatyti mūsų progimnazijos gabių vaikų ugdymo problemą ir kuo efektyvesnius jos 

sprendimo būdus, buvo pasitelkta anketa. 2014 m. lapkritį buvo apklaustos trys respondentų 

grupės: gabūs mokiniai, jų tėvai ir mokytojai.  

6. Tyrimo išvados ir rekomendacijos: 
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6.1. Būtina įdiegti gabių vaikų ugdymo programą.  

6.2. Į programą turėtų būti įtraukti įvairių dalykų specialistai – mokslininkai, menininkai, rašytojai. 

6.3. Turėtų būti organizuojamos spec. gabiems vaikams skirtos vasaros tobulinimosi stovyklos, 

išvykos, mokymasis kitose erdvėse. 

      6.4. Aktyviau ir efektyviau individualizuoti moksleiviams užduotis, namų darbus, darbo metodus. 

 6.5. Įtraukti gabiuosius vaikus į mokymosi procesą, paprašant sudaryti/atrinkti užduotis, padėti 

silpnesniam mokiniui. 

          6.6. Skatinti  gabius mokinius dalyvauti tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose. 

 
III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI   

 

7. Gabių vaikų ugdymo programos tikslas – sudaryti sąlygas mokykloje sistemingai ugdytis gabiems 

mokiniams, teikiant jiems nuolatinę ir kryptingą pagalbą, vykdant jų mokymosi ir pažangos stebėseną, 

bendradarbiaujant dalykų mokytojams, gabių mokinių šeimoms, konsultuoti dėl kryptingo ugdymo 

galimybių bei aptarti skatinimo būdus. 

8. Uždaviniai:  
8.1.atpažinti gabius vaikus, pasižyminčius labai aukštu intelektiniu gebėjimų  lygiu; 

8.2. pritaikyti ugdymo turinį, aplinką gabių ir talentingų vaikų poreikiams;  

8.3. informuoti ir nukreipti į šalies, tarptautinius projektus, neformalias ugdymo institucijas, skirtus 

gabiems ir talentingiems vaikams ugdyti; 

8.4. suburti iniciatyvių mokytojų grupę, kuri koordinuotų gabių mokinių veiklą mokykloje; 

8.5. išanalizuoti bendruomenės poreikius ir lūkesčius susijusius su gabių mokinių ugdymu; 

8.6. Parengti veiklos planą gabių mokinių ugdymo įgyvendinimui; 

8.7. Skatinti mokytojus dirbančius su gabiais mokiniais kelti kvalifikaciją šioje srityje; 

8.8. Suburti gabių mokinių klubą, kuris veiktų kaip akademinis, saviraiškos ir kitokių iniciatyvų būrelis, 

koordinuojamas mokytojų ir bendradarbiaujant su mokinių savivalda;  

8.9.Įtraukti į veiklą gabių vaikų šeimas, siekiant atliepti jų lūkesčius bei skatinti bendruomeniškumą. 

 

Lūkestis – mokykloje bus susitarta dėl gabių mokinių ugdymo sistemingumo bei gairių, susiburs 

iniciatyvių mokytojų koordinacinė grupė, susiburs gabių mokinių klubas, bus aptarta ir reglamentuota 

gabių mokinių ir mokytojų dirbančių su gabiais vaikais skatinimo tvarka.  

 
IV. PROGRAMA 

 

9. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas apima šių vaikų atpažinimą, ugdymo spartinimą, 

individualizavimą, diferencijavimą ir turtinimą.  

9.1. Gabių vaikų atpažinimas:  

9.1.1.  Tėvai ir/ar mokytojai subjektyviai taiko įvairius gabumų atpažinimo kriterijus. Gabūs vaikai 

atpažįstami pagal mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų, kitus tikslinės paskirties renginius, 

intelektinius gebėjimus, įvertintus psichologo. Psichologo,  tėvų ir mokytojų bendromis išvadomis 

įvertinami ir atpažįstami gabūs mokiniai. 

9.1.2 Menui gabių ir talentingų vaikų atpažinimą, jų meninių gebėjimų atskleidimą atlieka kryptingo 

meninio ugdymo programą vykdantys choreografijos ir muzikos mokytojai bei nukreipia į progimnazijos 

meno kolektyvaus bei į Kauno muzikos mokyklas. 

9.2. Gabių ir talentingų  vaikų ugdymas spartinamas:  

9.2.1. pagal pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų rekomendacijas anksčiau pradedant 

dalyvauti priešmokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programose;   

9.2.2. priešmokykliniame, pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, atsižvelgus į mokymosi 

pasiekimus, peršokamos klasės/programos.  

9.3. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas diferencijuojamas, individualizuojamas suteikiant 

galimybę: 

9.3.1. vaikams pagal amžių, gebėjimus ir polinkius rinktis pagilintą, kryptingą dalykų arba jų 

modulių mokymąsi, diferencijuojant užduotis ir panašiai;  

9.3.2. diferencijuoti ir individualizuoti namų darbų užduotis ir atlikimo būdus; 

9.3.3. vadovauti grupės darbui, mokytis padedant silpnesniems mokiniams; 

9.3.4. dalį darbų atlikti savarankiškai mokantis namie ar bibliotekoje.   
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9.4. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas turtinamas:  

9.4.1. organizuoti įvairius renginius: konkursus, festivalius, varžybas, konferencijas ir tikslinės 

paskirties projektus;   

9.4.2. organizuoti mokomųjų dalykų olimpiadas, konkursus ir kitus renginius, stovyklas; 

9.4.3. suteikiama galimybė pasirinkti skirtingoms mokslo sritims gabių vaikų ugdymą įvairiose 

neformaliojo švietimo mokyklose. Šiose mokyklose gabūs mokiniai gali pasirinkti ilgalaikes (iki 10 metų 

trukmės) kryptingo ugdymo programas; 

          9.4.4. sudaryti sąlygas aukštus pasiekimus (ar jų potencialą) ir motyvaciją turintiems  vaikams gauti 

dalykinių ir asmenybės ugdymo žinių, įgyti tokių gebėjimų, kurių jie neturi galimybės įgyti per pamokas,  

pavyzdžiui, dalyvauti Všį ,,Nacionalinė moksleivių akademija‘‘ veikloje. 

 10. Sėkmingam gabių vaikų ugdymui įgyvendinti reikia:  

 10.1. specialiųjų mokytojų kompetencijų, reikalingų akademinei sričiai gabių ir talentingų vaikų 

ugdymo kokybei užtikrinti:  

10.2. psichologo žinių, įgūdžių, gebėjimų atpažinti ir konsultuoti gabius vaikus.  

 

IV. NUMATOMI REZULTATAI 

 

11. Numatoma, kad įgyvendinus programą bus:  

11.1. sudaryta ir išbandyta gabių vaikų, pasižyminčių labai aukštu intelektinių  gebėjimų lygiu, 

atpažinimo ir įvertinimo metodika;  

11.2. organizuota nuolatinė gabių ir talentingų vaikų bei jaunimo stebėsena, vykdomi tyrimai;  

11.3. teisės aktų nustatyta tvarka finansuojami gabiems ir talentingiems vaikams ugdyti skirti 

projektai;  

11.4. organizuojami  konkursai ir dalykinės olimpiados; jaunųjų mokslininkų ugdymo projektai; 

11.5. organizuojami menams ir mokslui bei kitoms sritims gabių ir talentingų vaikų renginiai;  

11.6. teisės aktų nustatyta tvarka finansuojamas delegacijų pasirengimas ir dalyvavimas tarptautinėse 

olimpiadose, konkursuose, kituose renginiuose; 

11.7. plačiau pristatomi gabių ir talentingų vaikų pasiekimai Lietuvoje ir užsienyje,  plėtojami ryšiai 

su Europos Sąjungos ir kitų šalių švietimo institucijomis, organizacijomis, turinčiomis gabių  ir talentingų 

vaikų ugdymo patirties: 

11.8. mokytojai, pasitobulinę profesinę kompetenciją ir gebėjimus pritaikyti ugdymo turinį pagal 

gabių ir talentingų vaikų poreikius, taiko ir tobulina individualius ugdymo metodus. 

 
V. LĖŠŲ POREIKIS 

 

12. Programos įgyvendinimo priemonės finansuojamos atsižvelgiant į progimnazijos galimybes. 

13. Pasinaudojant įvairiais fondais, ieškoti finansavimo iš kitų šaltinių, programų, projektų, konkursų.  

 
 VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS   

  

14. Programos vykdytojai – Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos mokytojai ir specialistai, 

Kauno m. ir rajono muzikos mokyklos, ir kitos Kauno rajono  neformaliojo ugdymo įstaigos. 

15. Programos įgyvendinimo priemonių planas pateikiamas priede. 

16. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos mokytojai ir specialistai, atsakingi už Programos 

įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, kiekvienais mokslo metais iki birželio  30 d. teikia administracijai 

informaciją apie Programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą. 

 

______________________________________________________________ 
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Priedas Nr. 12 

Socialinės veiklos tvarka 

PATVIRTINTA 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus  progimnazijos  

direktoriaus 2017 m.  rugpjūčio 30 d.  

įsakymu Nr. V-65 

 

 

KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS  PROGIMNAZIJA 

MOKINIŲ SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA  

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos Mokinių socialinės veiklos organizavimo tvarkos 

paskirtis – apibrėžti progimnazijos rekomenduojamas mokinių socialinės veiklos sritis,  privalomos 

socialinės veiklos trukmę, jos įgyvendinimo būdus bei bendradarbiaujančias vietos savivaldos 

institucijas ir visuomenines organizacijas. 

2. Socialinės veiklos tikslas - ugdyti praktinius piliečio gebėjimus, skatinančius mokinių socialinį, 

tautinį bei pilietinį aktyvumą. 

3. Socialinės veiklos uždaviniai: 

3.1.sudaryti sąlygas mokinių socialinių ryšių kūrimui ir stiprinimui klasėje, mokyklos    bendruomenėje. 

3.2.ugdyti mokinių pilietiškumą bei tautiškumą.  

3.3.ugdyti visuomeninę atsakomybę ir skatinti aktyvumo motyvaciją.  

3.4.susipažinti su darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant 

atsakomybę už savo pasirinkimus. 

 
II. SOCIALINĖS VEIKLOS DALYVIAI IR ORGANIZATORIAI 

 

4. Socialinė veikla pagrindinio ugdymo programoje yra privaloma ir siejama su pilietiškumo ugdymu, 

mokyklos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos 

programomis. 

5. Socialinę veiklą organizuoja klasių auklėtojai, neformalaus ugdymo mokytojai, dalykų mokytojai.  

6. Socialinės veiklos organizavimą koordinuoja direktoriaus įsakymu paskirtas direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

 

III. SOCIALINĖS VEIKOS SRITYS 

 

7. Progimnazijoje siūlomos socialinės veiklos sritys:  

7.1.Socialinė veikla: 
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Dirbdami socialinį darbą, mokiniai įgauna pirmuosius socialinio darbo įgūdžius. Iš arčiau 

susipažįsta su likimo nuskriaustų žmonių problemomis. Įvertina savo gebėjimą ir pareigą jiems padėti. 

Padėdami jiems, perima dalį visuomenės atsakomybės už šiuos žmones. Mokosi būti neabejingais viskam, 

kas vyksta šalia, ugdosi mokinių savigarba bei pagarba kitiems, atsakomybė už save ir savo veiksmus,  

teisingumo bei sąžiningumo jausmas. Dalyvaudami socialinėje veikloje, mokiniai ne tik įgauna naujų 

įgūdžių, bet  susipažįsta su įvairių vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų veikla, jų veiklos tikslais 

ir uždaviniais, formuoja savo vertybines nuostatas, savo požiūrį į aplink vykstančius reiškinius, įvertina 

savo norą ir galimybes keisti mus supančią aplinką.  

7.2.Veikla aplinkosaugos srityje: 

Dalyvaudami aplinkosaugos akcijose, projektuose mokiniai susipažįsta su Lietuvos, Kauno miesto 

aplinkosaugos srityje dirbančių organizacijų veikla. Mokosi saugoti ir puoselėti mus supančią aplinką, būti 

ne pasyviais stebėtojais, o aktyviais dalyviais, sprendžiant aplinkos saugojimo bei racionalaus išteklių 

panaudojimo problemas. 

7.3.Mokyklos bendruomenei naudinga veikla: 

Progimnazijos bendruomenei naudinga veikla sudaro sąlygas mokiniams aktyviai įsijungti į 

mokyklos bendruomenės gyvenimą ir prisidėti kuriant saugią ir jaukią ugdymo(si) aplinką. Padeda 

mokiniui stiprinti asmeninius ryšius su bendruomenės nariais – klasės draugais, mokytojais ir kitais 

progimnazijos darbuotojais bei progimnazijos socialiniais partneriais. Šie ryšiai yra be galo svarbūs, nes 

suteikia galimybę nevienašališkai apžvelgti, apmąstyti ir į vertinti savo vaidmenį visuomenės gyvenime.  

 

IV. SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

8. Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą, socialinė veikla yra privaloma.  

8.1.  5-6 klasių mokinių veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje klasės 

bendruomenėje, mokyklos bendruomenėje; 

8.2. 7-8 klasių mokinių veikla orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymą 

(si), dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje; 

8.3. Socialinės veiklos trukmė: 

Klasės Valandų skaičius per mokslo metus 

5-6 klasės 10 val. 

7-8 klasės 10 val. 

 

9. Socialinės veiklos organizavimui koordinuoti direktoriaus įsakymu paskirtas direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui iki rugsėjo 10 d. klasių auklėtojams pristato mokinių socialinės veiklos poreikį ir galimybes 

progimnazijoje. 

10.Klasės auklėtojas planuoja mokinių socialinę veiklą, atsižvelgdamas į progimnazijos socialinės veiklos 

pasiūlą:  
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10.1. Klasės auklėtojas kartu su klasės mokiniais parengia klasės mokinių socialinės veiklos planą, kuriame 

numato klasės mokinių socialinės veiklos sritis, mokinių skaičių grupėse, veiklų atlikimo laiką bei trukmę. 

10.2. Klasės socialinės veiklos planą klasės auklėtojas suderina su mokinių socialinę veiklą 

koordinuojančiu asmeniu iki rugsėjo 15 d. 

10.3. Klasės auklėtojas vykdo klasės mokinių socialinės veiklos priežiūrą, bendradarbiaudamas su veiklų 

vadovais. Socialinės veiklos priežiūrą planuoja klasės auklėtojas veiklos plane.  

11.  Mokiniai gali rinktis: 

11.1. Visas 10 valandų trukmės per mokslo metus socialines veiklas atlikti vienoje iš pasirinktų veiklos 

sričių; 

11.2. Socialines veiklas atlikti pasirinktinai dalyvaujant keliose iš progimnazijos siūlomų veiklos sričių. 

12. Mokinio dalyvavimas socialinėje veikloje fiksuojamas individualiame mokinio socialinės veiklos 

plane. Už atliktą darbą pasirašo konkrečios veiklos vadovas, nurodydamas veiklos sritį, veiklos pobūdį, 

trukmę ir datą.  

13. Mokinys, atlikęs privalomą 10 valandų trukmės socialinę veiklą, savo individualų socialinės veiklos 

planą, su jo veiklą patvirtinančiais veiklos vadovo(ų) parašais, pristato klasės auklėtojui iki balandžio 30d. 

14. Klasės auklėtojas apie mokinio atliktas socialines veiklas įrašo e- dienyne  iki gegužės 10 d. Veikla 

fiksuojama elektroninio dienyno skiltyje „Socialinė veikla“. 

15. Apie mokinius, neatlikusius privalomosios 10 valandų trukmės socialinės veiklos, klasės auklėtojas 

informuoja socialinę veiklą koordinuojantį asmenį. 

16. Mokiniai, neatlikę privalomosios 10 valandų trukmės socialinės veiklos,  nukreipiami tuo metu 

progimnazijai aktualiai socialinei veiklai.  

17. Privalomąją 10 valandų trukmės socialinę veiklą visi mokiniai turi atlikti ne vėliau kaip dvi savaitės iki 

mokslo metų pabaigos.  

V. SOCIALINĖS VEIKLOS PASIŪLA PROGIMNAZIJOJE 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Bendradarbiaujanti 

organizacija 

Veiklos vadovas 

1. Progimnazijos  bendruomenei naudinga veikla 

1.1. Klasės tradicinių renginių 

organizavimas 

 

Mokslo metų eigoje pagal 

klasės auklėtojo veiklos 

planą 

Tėvų komitetas Klasės auklėtojai 

 

1.2. 

 

Tradicinių progimnazijos 

švenčių, renginių bei 

tautinių švenčių 

organizavimas 

Mokslo metų eigoje pagal 

Tradicinių ir kalendorinių 

švenčių planą 

  

J.Maironienė 

D.Ruzgienė 

1.3. Projektinės veiklos 

organizavimas 

(projekto rengimas, 

projekto veiklų 

įgyvendinimas) 

Mokslo metų eigoje pagal 

projektinės veiklos planą 

 

Progimnazijos taryba Dalyko mokytojai – 

projekto vadovai 

1.3. 

 

Prevencinių akcijų, 

renginių organizavimas 

 

Mokslo metų eigoje pagal 

prevencinių  veiklų planą 

Kauno visuomenės 

sveikatos centras 

Visuomenės sveikatos 

specialistė; socialinė 

pedagogė 

 

 

1.4. 

 

Pilietinių akcijų, 

valstybinių švenčių 

organizavimas 

 

Mokslo metų eigoje pagal 

Pilietinio ugdymo 

programos veiklų planą 

 Pilietiškumo programos 

vadovė, istorijos ir 

pilietiškumo mokytoja 

N.Barkauskienė 
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1.5. 

 

Dalyvavimas miesto, 

respublikos pilietiškumo 

akcijose, renginiuose. 

Mokslo metų eigoje pagal 

Kauno miesto švietimo ir 

ugdymo skyriaus veiklos 

planą 

Kauno švietimo ir 

ugdymo skyrius 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

1.6. Tiriamasis darbas 

tobulinant progimnazijos 

veiklą, prevencinę veiklą 

(apklausos, anketavimas) 

Mokslo metų eigoje pagal 

VGK veiklos planą. 

 D.Ruzgienė 

V.Paulauskienė 

1.7. Budėjimas, tvarkos 

priežiūra (mokykloje, 

renginiuose) 

Mokslo metų eigoje pagal 

Tradicinių ir kalendorinių 

švenčių planą, budėjimo 

grafiką 

  

J.Maironienė 

D.Ruzgienė 

2. Socialinė veikla 

2.1. Susipažinimas su 

socialinės globos 

institucijų veikla  

Mokslo metų eigoje  

pagal socialinio pedagogo 

prevencinės veiklos planą 

Socialinės globos 

institucijos 

Socialinė pedagogė  

 

 

2.2. Savanorystės veikla 

(mokymosi pagalba 

dienos centro vaikams) 

 

Mokslo metų eigoje  Vaikų dienos centras 

progimnazijoje 

 

J.Tamašauskienė 

 

2.3. Pagalba klasės auklėtojui, 

atskirų dalykų 

mokytojams. 

Mokslo metų eigoje Pačių klasės auklėtojų 

ir dalykų mokytojų 

pasiūlyta veikla. 

Klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai. 

2.4. Savitarpio pagalba  

(sergančiam draugui, 

draugui turinčiam 

ugdymosi spragų) 

Mokslo metų eigoje Klasės auklėtojų ir 

dalykų mokytojų 

pasiūlyta veikla. 

Klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai. VGK  

komanda, mokinių 

savivaldos kuratorė. 

3. Veikla aplinkosaugos srityje 

3.1. Dalyvavimas 

tarptautiniame 

aplinkosaugos projekte 

,,Darom“ 

Mokslo metų eigoje pagal 

kultūrinių pažintinių dienų 

planą 

Kauno m. Aleksoto 

seniūnija 

 

Socialinė pedagogė  

 

 

3.2. 

 

Dalyvavimas pilietinėje 

iniciatyvoje, tvarkant 

Kauno Aleksoto senąsias 

kapines, J.Dobkevičiaus 

kapą 

Mokslo metų eigoje pagal 

kultūrinių pažintinių dienų 

planą 

Lietuvos kariuomenės 

karinių oro pajėgų 

štabas 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui  

 

3.2. Savitvarkos akcijos 

progimnazijoje 

Mokslo metų eigoje pagal 

progimnazijos veiklų planą  

 Klasės auklėtojai, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams 

3.3 Progimnazijos aplinkų 

dekoravimas švenčių 

metu 

Mokslo metų eigoje pagal 

Tradicinių ir kalendorinių 

švenčių planą 

Mokinių taryba  Dailės mokytoja  

V.Kūlokaitė, 

technologijų mokytojos 

A.Rišienė 

3.4. Progimnazijos gėlynų, 

želdinių priežiūra 

Mokslo metų eigoje VDU Kauno botanikos 

sodas 

Biologijos mokytojas 

G.Čapkauskas 
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Priedas Nr. 13 

Bendradarbiavimo, informavimo ir švietimo su mokinių tėvais tvarka 

PATVIRTINTA 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus  progimnazijos  

direktoriaus 2017 m.  rugpjūčio 30 d.  

įsakymu Nr. V-65 

 

KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 

 BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS/RŪPINTOJAIS ), 

INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka (toliau vadinama — Tvarka) reglamentuoja 

Kauno J.Dobkevičiaus progimnazijos mokinių ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir 

švietimo tikslą, uždavinius, bendrus reikalavimus ir organizavimą. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 47 straipsnio nuostatomis, 

2017-2018 ir 2018-2019 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo 

planais patvirtintais LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2d. įsakymu Nr. V-442 , 

mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei mokyklos nuostatais.  

 
II. TIKSLAS 

3. Sistemingai plėtoti mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) bendravimą ir bendradarbiavimą, 

teikiant informaciją apie ugdymo proceso organizavimą mokykloje, vaikų ugdymo(si) poreikius, 

pasiekimus, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį, organizuojant pedagoginį ir psichologinį tėvų 

švietimą.  

III. UŽDAVINIAI  

4. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo uždavinys — teikti žinias apie mokykloje vykdomas 

pradinio, pagrindinio  ugdymo bei ir neformaliojo ugdymo programas, vaikų ir mokinių ugdymo(-si) 

rezultatus, lankomumą, elgesį, mokyklos veiklą ir veiklos rezultatus. 

5. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimo uždavinys — teikti pedagoginių ir psichologinių žinių, 

ugdant įvairaus amžiaus tarpsnio vaikus, bendrų tikslų siekimas esant probleminėms situacijoms.  

 
IV. INFORMACIJOS, TEIKIAMOS MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS/RŪPINTOJAMS), 

POBŪDIS  

6. Mokyklos mokinių tėvams teikiama informacija susijusi su:  

6.1. Lietuvos respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybės  vykdoma 

švietimo politika; 

6.2. mokyklos nuostatų, mokyklos strateginės veiklos programos, mokyklos metinės veiklos programos 

pagrindu ir mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo bei išorinio vertinimo išvadomis; 

6.3.  švietimo naujovėmis, paslaugų įvairove, ugdymo tendencijomis; 

6.4. mokyklos ugdymo planu, mokymo turiniu, vertinimo sistema; 

6.5. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka; 

6.6.  mokyklos moksline, menine, sportine veikla; 

6.7.  vaikų mokymusi, lankomumu; 

6.8.  vaiko elgesio klausimais; 

6.9.  priimtais nutarimais (padėkos, papeikimai, įspėjimai, ir pan.), kurie susiję su vaiku. 
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V. INFORMACIJOS TEIKIMO MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS/RŪPINTOJAMS) 

ORGANIZAVIMAS  

7. Mokykla:  

7.1. organizuoja bendrus tėvų susirinkimus pagal ugdymo pakopas (pradinis 1-4 kl.; pagrindinis 5-8kl.). 

7.2. organizuoja Atvirųjų durų dienas: du kartus per metus (gruodžio ir gegužės mėn.); 

7.3. pateikia informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu, mokyklos internetiniame 

tinklalapyje (www.j.dobkevičius.kaunas.lm.lt) , „Biblioteka tėvams“; elektroniniame dienyne, 

lankstinukuose, stenduose,  

8. Klasių auklėtojai:  

8.1. organizuoja klasių tėvų susirinkimus (po kiekvieno trimestro, bet ne rečiau kaip tris kartus per 

metus); 

8.2. informuoja apie vaikų mokymąsi ir lankomumą vieną kartą per mėnesį tėvus, neturinčius 

galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno ir raštu pareiškusius pageidavimą, išspausdindamas 

mokinio rezultatus; 

8.3. likus mėnesiui iki trimestro pabaigos,  informuoja auklėtinių tėvus apie signalinius trimestro 

įvertinimus; 

8.4. pasibaigus trimestrui , tėvams neturintiems galimybės pasižiūrėti elektroninio dienyno ir raštu 

pareiškusiems pageidavimą, išspausdina mokinio pažangumo rezultatus, pateikia informaciją apie 

trimestro lankomumo rezultatus; 

8.5. pasibaigus trimestrui per 5 dienas individualiai pasirašytinai supažindina tėvus su Mokytojų 

tarybos nutarimu, jei yra priimtų sprendimų dėl jų vaiko mokymosi, lankomumo, elgesio; 

8.6. informuoja auklėtinių tėvus apie mokiniui skirtą padėką ar nuobaudą; 

8.7. raštu informuoja auklėtinių tėvus apie renginius, susirinkimus ar kitą veiklą, kurioje jie  turėtų 

dalyvauti, ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas. 

8.8. tėvų ir klasės auklėtojo susitarimu įvairią informaciją teikia naudodamasis kontaktiniu tėvų 

elektroniniu paštu, mobiliuoju telefonu. 

9. Mokytojai:  

9.1. informuoja tėvus apie mokomojo dalyko turinį, vertinimo būdus klasių tėvų susirinkimuose; 

9.2. informuoja tėvus apie vaiko mokymo(-si) pasiekimus pildydami elektroninį dienyną; 

9.3. informuoja apie vaiko individualią pažangą ir pasiekimus, mokymosi spragas ir reikiamą pagalbą 

per Atvirųjų durų dienas arba pagal poreikį. 

10. Socialinis pedagogas:  

10.1. Informuoja apie iškilusias problemas tėvus (globėjus/rūpintojus) individualiai pagal poreikį 

telefonu; 

10.2. Mokyklos internetiniame puslapyje pateikia informaciją apie organizuojamus renginius, 

vykdomus projektus, teikiamas konsultacijas; 

10.3. Mokyklos el. dienyne mokinių tėvams (globėjams/rūpintojams) rašo informacinio pobūdžio 

laiškus, kvietimus. 

 

11. Psichologas:  

11.1. informuoja apie iškilusias problemas tėvus (globėjus/rūpintojus) individualiai pagal poreikį 

telefonu; 

11.2. mokyklos internetiniame puslapyje pateikia informaciją apie organizuojamus renginius, 

vykdomus projektus, teikiamas konsultacijas; 

11.3. mokyklos el.dienyne mokinių tėvams (globėjams/rūpintojams) rašo informacinio pobūdžio 

laiškus, kvietimus. 

http://www.j.dobkevičius.kaunas.lm.lt/
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12. Specialusis pedagogas, logopedas:  

12.1. informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) individualiai pagal poreikį dėl mokinių įvertinimo siekiant 

pritaikyti ugdymo turinį; 

12.2. esant reikalui individualiai informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) apie veiklos su pritaikyto 

ugdymo turinio mokinių eigą, teigiamus (neigiamus) pokyčius. 

13. Pradinio, pagrindinio  koncentruose tėvų informavimas ir švietimas vykdomas šiais etapais: 

13.1. Visuotiniai tėvų susirinkimai koncentrais: 1-4 klasės (rugsėjo mėn.), 5-8 klasės (rugsėjo mėn.), 5 

klasės (lapkričio mėn.), būsimųjų pirmokų (balandžio mėn.). Pateikiama tėvams  veiklos ataskaita, 

supažindinama su mokyklos tikslais ir uždaviniais, vidaus tvarkos taisyklėmis, organizuojamos 

paskaitos pedagogikos, psichologijos, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kitais 

aktualiais klausimais.  

13.2.  Konsultacinė tėvų diena. Organizuojama ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus. Kurių metu  

aptariami trimestrų mokymosi pasiekimai, mokinių tėvams sudaromos sąlygos individualiai 

pabendrauti ir/ar pasikonsultuoti su dalykų mokytojais apie vaiko mokymosi pasiekimus, aptarti 

kitus tėvams aktualius klausimus. Individualių susitikimų, konsultacijų metu mokytojas 

supažindina tėvus su mokinio ugdymo (si) pasiekimais, elgesio bei lankomumo problemomis. 

13.3. Klasės tėvų susirinkimas. Organizuojami ne rečiau kaip 3 kartus per metus (vieną kartą į trimestrą). 

1-8 klasių auklėtojai vieną susirinkimą veda šviečiamojo pobūdžio pagal klasės pobūdį, t. y., 

parengia pranešimą remiantis klasėje atlikto tyrimo medžiaga. Per susirinkimus aptariami klasės 

tikslai ir uždaviniai, mokymosi pasiekimai, mokinių elgesys, savivalda ir pan. Reikalui esant, į 

susirinkimus gali būti kviečiami mokyklos administracijos atstovai, dalykų mokytojai ir kiti 

specialistai. 

13.4. Kitos komunikacijos priemonės. Įvairiais klausimais esant būtinybei bendraujama telefonu 

(skubiai informacijai pranešti), rašant informacinio pobūdžio laiškus elektroniniame dienyne ir 

elektroniniu paštu). 

13.5. Mokyklos internetinis puslapis. Pateikiama  informacija apie mokyklos veiklą, ugdymą, mokinių 

pasiekimus ir t.t. Aprašomos netradicinės, integruotos pamokos, išvykos, renginiai, parodos, 

įvairūs susitikimai ir t.t. „Tėvų bibliotekoje“ specialistai pateikia įvairią metodinę medžiagą 

susijusią su vaikų ugdymu, auklėjimu. 

 
VI. MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) ŠVIETIMO POBŪDIS BEI FORMOS 

 

14. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimas susijęs su:  

• bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių stiprinimu; 

• bendruoju pedagoginiu švietimu; 

• bendruoju psichologiniu švietimu; 

• amžiaus tarpsnių psichologijos apžvalga; 

• sveikos gyvensenos propagavimu; 

• fizinio aktyvumo svarbos propagavimu; 

• tabako, alkoholio bei narkotinių medžiagų vartojimo prevencija; 

15. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimo formos:  

• pokalbiai; 

• paskaitos; 

• disputai; 

• konferencijos; 

• informaciniai lankstinukai; 

• apskrito stalo diskusijos; 

• konsultacinės „Tėvų dienos“; 

• individualus informacinis-konsultacinis švietimas. 



-75- 

VII. MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ)  

ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

16. Mokykla:  

• vykdo apskrito stalo diskusijas mokytojai – tėvai – mokiniai; 

• organizuoja konsultacines „Tėvų dienas“; 

• organizuoja paskaitas tėvams; 

• organizuoja tyrimus , jų rezultatus pristato tėvams; 

• vykdo pedagoginį, psichologinį tėvų švietimą bendrų tėvų susirinkimų metu; 

• rengia informacinius lankstinukus, įkurta mokyklos svetainėje „Tėvų biblioteks“; 

17. Klasių auklėtojai:  

• 1.vykdo pedagoginį, psichologinį tėvų švietimą klasių tėvų susirinkimų metu; 

• 2.vykdo individualią tėvų informacinę-konsultacinę veiklą; 

18. Mokyklos pedagogai:  

• 1.rengia informacinius lankstinukus; 

• 2.vykdo individualią tėvų informacinę-konsultacinę veiklą; 

 

VIII.  TĖVŲ INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO BŪDAI, FORMOS PAGAL UGDOMĄSIAS 

PROGRAMAS 

19.  Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokinių tėvų informavimas ir švietimas.  

19.1. Mokinių tėvai apie ugdymo pasiekimus, gebėjimus  bei elgesį informuojami: 

19.2. Tamo- dienyne (tvarka fiksuota Tamo-dienyno nuostatuose); 

19.3. sąsiuviniuose rašant komentarus apie tai, kas padaryta gerai, ką reikia patobulinti, kaip tai atlikti, 

kad būtų pasiekti mokymosi uždaviniai; 

19.4. paskatinant šauniausius mokinius, švenčių, konkursų olimpiadų, sportinių varžybų dalyvius;  

19.5. rengiant įvairaus pobūdžio šventes, koncertus, netradicines pamokas, išvykas, mokinių darbų 

parodas; 

19.6. vedant šviečiamojo pobūdžio tėvų susirinkimus: 

19.7. mokslo metų pradžioje supažindinama su vertinimo sistema, metodais, ugdymo tikslais bei 

mokymo uždaviniais, mokyklos tvarkos taisyklėmis.  

19.8. klasės kaip komandos formavimo ypatumai, kultūringo elgesio formavimas;  

19.9. psichologinės, pedagoginės, spec. pedagoginės pagalbos suteikimo galimybės, prevenciniai 

klausimai;  

19.10. pirmokų ir penktokų adaptacija bei pasirengimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo 

programas; 

20. Vaiko gerovės komisijos bendravimas su tėvais: 

20.1.  dėl mokinio elgesio problemų aptarimo; 

20.2. dėl ugdymo programų pritaikymo; 

20.3. dėl pagalbos mokiniui teikimo formų. 

21.  Karjeros koordinatorė bendrauja su tėvais:  

21.1. internetiniame mokyklos puslapyje; 

21.2. klasių valandėlių ir renginių metu; 

21.3.  individualiai. 

IX. MOKINIŲ TĖVŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

22. Mokinių tėvai turi teisę: 

22.1. gauti informaciją apie savo vaiko mokymąsi ir elgesį; 
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22.2. spręsti (kartu su mokyklos pedagogais) vaiko kėlimo į aukštesnę klasę klausimą; 

22.3. kartu su pedagogais siūlyti vaikui rinktis pasirenkamuosius dalykus bei neformaliojo švietimo 

siūlomus būrelius; 

22.4. dalyvauti mokyklos savivaldoje, šventėse, renginiuose, neformaliojo švietimo užsiėmimuose. 

23.  Mokinių tėvai privalo: 

23.1. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi sąlygas; 

23.2. užtikrinti vaiko mokymąsi iki 16 metų; 

23.3. užtikrinti vaiko mokyklos lankymą; 

23.4. informuoti mokyklą apie asmenines problemas, įtakojančias vaiko ugdymąsi; 

23.5. mokyti vaiką dirbti, vystyti atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savimi, atvirumą, savarankiškumą, 

reiklumą ir kitas geras žmogiškąsias savybes ir bruožus. 

 

X. TVARKOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos 1-4 , 5-8 klasių mokinių tėvų bendradarbiavimo 

tvarkos įgyvendinimo priežiūrą vykdo mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

 

XI.  TVARKOS PAKEITIMO GALIMYBĖS 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos 1-4 , 5-8 klasių mokinių tėvų bendradarbiavimo 

tvarkos aprašas arba jo punktai gali būti keičiami Mokytojų tarybos nutarimu, Kauno Jurgio Dobkevičiaus 

progimnazijos direktoriaus įsakymu.   

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Siekiant užtikrinti efektyvų mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimą ir švietimą, 

mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) turi nuolat domėtis vaiko ugdymo(-si) rezultatais ir 

bendradarbiauti su mokyklos administracija, mokytojais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, 

koreguojant ir kontroliuojant vaiko ugdymąsi ir elgesį. 

25. Pageidavimus, pasiūlymus dėl mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ar švietimo mokinių 

tėvai (globėjai/rūpintojai) žodžiu ar raštu gali pareikšti mokyklos direktoriui, direktoriaus 

pavaduotojams ugdymui, klasių auklėtojams, aptarti Mokyklos taryboje. 
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Priedas Nr. 14 

Švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo tvarkos aprašas 

 

PATVIRTINTA: 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos   

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30  d.  

įsakymu Nr. V-65 

 

KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI  IR MOKYTOJUI TEIKIMO  TVARKOS APRAŠAS 

 

I. ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS 

AKTAI (SU KOMENTARAIS) 

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 21 straipsnio 3 dalis (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804); 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011 kovo 17d. Nr.XI-1281. 

(Specialioji pagalba mokiniui, kuriam jos reikia, teikiama mokykloje. Jam teikiamos žodinės kalbos 

vertimo į gestų kalbą, teksto skaitymo ir konspektavimo bei kitos paslaugos, didinančios gydymosi 

prieinamumą. Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarką nustato 

švietimo ir mokslo ministras). 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas patvirtintas Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017m. Liepos 5d. Įsakymu Nr. V-555. 

(Mokyklos vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį 

darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų 

pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi 

poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su 

vaiko gerove susijusias funkcijas). 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (2011-07-08, Nr. V-1228, Ž in., Nr. 92-4395) 

(Praplėstas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas. Pagalba teikiama visų tipų mokyklose. Į 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašą integruota Specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimo specialiųjų poreikių mokyklinio  amžiaus vaikams namuose tvarka). 

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas (2011-07-08, 

Nr. V-1229, Ž in., 2011, Nr. 92-4396) (Dokumentas apibrėžia specialiosios pagalbos tikslą, uždavinius, 

gavėjus, teikėjus ir teikėjų funkcijas, specialiosios pagalbos organizavimą, pagalbos tiekėjų kvalifikacinius 

reikalavimus). 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos Aprašas (Švietimo ir mokslo ministro 2016-11-2 

įsakymas Nr. V-950). (Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), 

kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, už tikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, 

dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius mokinius, 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1480
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105
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padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis. Socialinių pedagogų etatų 

skaičius priklauso nuo mokinių skaičiaus, mokyklos tipo ir paskirties. Etatų normatyvus nustato mokyklų, 

švietimo pagalbos ar kitų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija). 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktoriaus įsakymai  

2017 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. V - 76 „Dėl pareiginių instrukcijų patvirtinimo“: soc. pedagogės, 

logopedės, psichologės, spec. pedagogės pareiginės instrukcijos. 

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Švietimo pagalba – specialistų teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), 

mokytojams ir švietimo teikėjams, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą. 

Švietimo pagalba mokiniui – tai mokyklos darbuotojų (socialinio pedagogo, klasės auklėtojų, 

mokytojų, psichologo,  bendruomenės  ir administracijos) veikla , susijusi su mokinių socialinių bei 

pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą. 

Švietimo pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, kuri leistų užtikrinti 

veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje bei sudarytų prielaidas pozityviai vaiko 

socializacijai ir pilietinei brandai.  

Švietimo pagalbos teikimo uždaviniai: 

 užtikrinti mokinio saugumą mokykloje; 

 šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti; 

 sugražinti į mokyklą jos nelankančius mokinius; 

 padėti mokiniui adaptuotis mokykloje; 

 teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas. 

 

Švietimo pagalba susideda iš: 

 socialinės pedagoginės pagalbos, 

 psichologinės pagalbos, 

 informacinės pagalbos, 

 pagalbos mokyklai ir mokytojui. 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo principai:  

1. lygios galimybės – kiekvienam mokiniui laiduojamas pagalbos prieinamumas; 

2. visuotinumas – pagalba teikiama visiems mokyklos mokiniams, kuriems jos reikia; 

3. kompleksiškumas – pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo sistemos 

pagalbos mokiniui teikimo formomis (informacine, psichologine, specialiąja pedagogine ir specialiąja 

pagalba, sveikatos priežiūra mokykloje bei kt.); 

4. veiksmingumas – remiamasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais sprendimais; 

5. individualumas – pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio problemas.  
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III. PAGALBOS GAVĖJAI IR TEIKĖJAI 

 

 Pagalbos gavėjai yra mokyklos mokiniai. 

 Pagalbos teikėjai yra mokyklos pedagogai bei specialistai. 

 Mokyklos vadovas yra atsakingas už Pagalbos teikimą. 

 Mokykla, teikdama pagalbą, bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), vaikų teisių 

apsaugos tarnybomis, socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos ir 

kitomis institucijomis, vietos bendruomene. 

Pagalbos teikimą mokykloje vykdo klasės auklėtojas, mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas, VGK, 

administracija bei kiti darbuotojai: 

1. Klasės auklėtojas ir mokytojas teikia Pagalbą savo klasės ar grupės vaikams. 

1.1 rūpinasi moksleivių asmenybės ir socialine branda; 

1.2 suburia klasėje dirbančius mokytojus ir kitus specialistus klasės mokinių ugdymui; 

stengiasi pažinti mokinių poreikius, polinkius, interesus; 

1.3 domisi mokinių sveikata, saugumu, puoselėja sveiką gyvenseną; 

1.4 padeda mokiniams formuoti vertybines nuostatas; 

1.5 teikia tėvams, globėjams informaciją apie vaiko elgesį, ugdymosi rezultatus, stebi 

mokyklos lankomumą; 

1.6 suteikia vaikui reikiamą pagalbą, esant reikalui, informuoja socialinį pedagogą; 

1.7 susipažinęs su situacija, nukreipia mokinį pas mokyklos specialistus. 

 

2. Socialinis pedagogas telkia mokyklos Pagalbos mokiniui komandą, rengia pagalbos 

teikimo planą, koordinuoja jo įgyvendinimą mokykloje ir už jos ribų bei pats teikia pagalbą 

vaikams, kai neužtenka klasės auklėtojo ar mokytojo kompetencijos. 

2.1 organizuoja mažas pajamas turinčių šeimų moksleivių maitinimą, labdarą ir pagalbą 

socialinės atskirties vaikams; 

2.2 rūpinasi socialiai remiamų ir rizikos grupės vaikų gerove mokykloje,  vasaros poilsiu; 

lankosi probleminėse šeimose; 

2.3 dalyvauja VGK , prevencinės darbo grupės darbe; 

2.4 dirba su elgesio, mokymosi ir kt. problemų turinčiais vaikais; 

2.5 bendradarbiauja su klasių auklėtojais kitais pedagogais, specialistais, įstaigos 

administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; 

2.6 rengia ir vykdo projektus. 

 

3. Mokyklos vadovas tvirtina Pagalbos mokiniui komandos sudėtį, pagalbos teikimo 

mokykloje planą. 
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4. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: 

4.1 gavus informaciją iš auklėtojų, operatyviai sprendžia problemą; 

4.2 organizuoja pedagoginės pagalbos teikimą mokiniui; 

sukviečia specialistų komandą pasitarimui ir sprendžia, kokia pagalba vaikui tinkamiausia; 

4.3 informuoja tėvus (globėjus) apie galimybes padėti jų vaikui siekti geresnių rezultatų; 

4.4 dalyvauja VGK, prevencinės darbo grupės darbe. 

5. Mokyklos administracija užtikrina Pagalbos teikimą mokykloje ir už jos ribų. 

6. Psichologas: 

              6.1 dirba su moksleiviu, turinčiu elgesio ir bendravimo problemų, su jo šeima; 

6.2 dirba su konfliktinėmis klasių grupėmis; 

6.3 teikia individualias konsultacijas rizikos grupės vaikams; 

6.4 dalyvauja individualių atvejų aptarimuose klasėse, klasių grupėse; 

6.5 dirba su specialiųjų poreikių vaikais, tiria jų motyvacijos problemas, teikia siūlymus 

6.6 pedagogams dėl darbo su problemiškais ir specialiųjų poreikių vaikais. 

7. Vaiko gerovės komisija - remdamasi turima mokykloje atliktų tyrimų, Mokyklos vidaus ir 

išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja 

vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, 

kryptis, teikimo formą; rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu 

mokykloje, saugios ugdymosi aplinkos mokykloje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu mokykloje; nagrinėja 

mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi 

priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis; analizuoja elgesio 

taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl 

vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros 

priemonės vykdymą, teikia rekomendacijų mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su 

vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas; spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš 

mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į 

aplinkos ir mokyklos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi 

poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į 

užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką 

bus atsakingas; analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja 

švietimo pagalbos priemonių teikimą; analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių 

problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo; teikia siūlymų mokyklos direktoriui dėl 

socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kt.) mokiniams teikimo, mokinių 

vežimo į mokyklą ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo; atlieka vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį 

įvertinimą ir teikia siūlymų mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams 
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(globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir 

specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, 

tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą mokykloje; siūlo tėvams (globėjams, 

rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje; 

konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo 

užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais. 

7.1 Prevencinė darbo grupė – svarsto mokinius už grubius tvarkos pažeidimus, smurto, 

reketo, viešosios tvarkos nesilaikymo atvejus. Svarsto pateikus mokytojams informaciją raštu. 

7.1.1 stebi mokinių lankomumą, tiria mokyklos nelankymo priežastis, bendrauja su šeima, 

šalina mokyklos nelankymo priežastis. 

7.2 Specialiojo ugdymo darbo grupė – įvertina vaikų specialiuosius ugdymo poreikius, 

teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui bei tėvams, tiria, kaupia duomenis, analizuoja 

situaciją, dirba konsultacinį darbą. 

8. Mokytojų taryba - analizuoja ir vertina mokinių ugdymosi rezultatus ir daromą pažangą, 

svarsto darbo su nemotyvuotais ir nepažangiais mokiniais problemas, rūpinasi gabiųjų mokinių ugdymu., 

analizuoja teikiamos pedagoginės pagalbos vaikui kokybę. 

9. Mokyklos taryba - sprendžia ypatingus pagalbos teikimo mokiniui atvejus. 

10. Sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos: 

10.1 Teikia skubią pagalbą savo kompetencijos ribose ūmių būklių, traumų, nelaimingų      atsitikimų 

atvejais. 

10.2 Esant reikalui organizuoja kvalifikuotos pagalbos suteikimą. 

10.3 Užtikrina ir atlieka savalaikę mokinių imunizaciją pagal patvirtintą privalomų prof. 

skiepijimų kalendorių teisės aktų nustatyta tvarka. 

10.4 Registruoja ir analizuoja traumų ar nelaimingų atsitikimų atvejus, teikia rekomendacijas 

mokyklos administracijai, mokiniams, tėvams, pedagogams. 

10.5 Rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje. Apie įtartinus 

atvejus praneša mokyklos administracijai ir vaiko teisių apsaugos specialistams. 

10.6 Vykdo konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros pamokas mokykloje, prižiūri 

joje vykstančias sporto varžybas, tvirtina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių  sąrašą. 

10.7 Nukreipia mokinius pas gydytoją periodiniams sveikatos pasitikrinimams, analizuoja jų 

rezultatus, užtikrina rekomendacijų įgyvendinimą. 

10.8 Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius. 

10.9 Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos 

įgūdžių formavimą. 

10.10 Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams) bei kaupia metodines ir informacines medžiagas mokinių  sveikatos 

išsaugojimo ir stiprinimo klausimais. 
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10.11 Teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir šios informacijos 

sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei. 

10.12 Rengia mokinių sveikatos priežiūros planus ir ataskaitas. 

10.13 Supažindina pedagogus, tėvus ir mokinius su mokinių sveikatos rodikliais, siūlo 

problemų sprendimo būdus. 

10.14 Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos 

priežiūros teisės aktais. 

10.15 Organizuoja mokiniams diskusijas įvairiomis sveikatos temomis. 

Kiti specialistai teikia Pagalbą vadovaudamiesi bendrosiomis pareiginėmis nuostatomis. 

Mokykla sudaro sutartis su sveikatos, policijos, socialinėmis, vaiko teisių ir kitomis institucijomis, 

dirbančiomis su vaikais bendruomenėje dėl Pagalbos teikimo mokykloje ir už jos ribų. 

 

IV. PAGALBOS TEIKIMO FORMOS IR RŪŠYS 

 

              Pagalbos teikimo formos: 

 Individualus darbas su mokiniu. 

 Darbas su klase ar grupe. 

 Darbas su mokinio šeima, jo atstovais pagal įstatymą. 

 Darbas su mokyklos bendruomene. 

 Darbas su socialiniais partneriais. 

 

              Pagalbos teikimo rūšys: 

 Konsultavimas. 

 Tyrimų organizavimas. 

 Socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas. 

 Elgesio korekcija. 

      Nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, 

smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija. 

 Išteklių telkimas socialinių partnerių bendruomenėje paieškai. 

 

V. PEDAGOGINĖS, PSICHOLOGINĖS IR SOCIALINĖS PAGALBOS 

TEIKIMO STRUKTŪRA 

 

Mokykloje veikia 5 lygmenų Pagalbos mokiniui teikimo sistema (priedas Nr.1). 

1 lygmuo. Mokytojų ir klasių auklėtojų teikiama pagalba (priedas Nr.2). 

Klasės auklėtojai ir mokytojai teikia Pagalbą savo klasės ar grupės vaikams: 

 Mokymosi pagalba.  
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 Socialinių įgūdžių formavimo, pilietinės brandos, prevencinės pagalba. 

 Individualus darbas su mokiniu, su mokinio šeima.  

 Darbas su klase. 

Mokytojai, klasės auklėtojai privalo: 

 Suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu yra taikomas smurtas, prievarta, 

seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas ir pastebėjus ar nustačius atvejus, kai vaikui padaryti 

sužalojimai yra smurtinio pobūdžio, apie tai informuoti mokyklos vadovą, socialinį pedagogą bei Vaikų 

teisių apsaugos tarnybą. 

 Imtis priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas 

smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoti suinteresuotas 

institucijas. 

2 lygmuo. Mokyklos specialistų teikiama pagalba. 

Kai neužtenka klasės auklėtojo ar mokytojo kompetencijos, kreipiamasi į VGK ,kuri išsiaiškinusi 

problemas skiria  specialistų pagalbą, kurie suteikia pagalbą mokiniui, vadovaudamiesi jų veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais. Mokykloje dirba specialistų komanda: 

 Socialinis pedagogas. 

 Psichologas. 

 Specialusis pedagogas. 

 Visuomenės sveikatos specialistas. 

 Mokytojas padėjėjas 

3 lygmuo. Komisijų bei darbo grupių teikiama pagalba. 

Komisijų, darbo grupių paskirtis – aiškintis netinkamo elgesio, socialinės adaptacijos, mokymosi sunkumų, 

mokyklos nelankymo, nusikalstamumo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, 

savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių priežastis. Komisijos ar darbo grupės, atlikusi kompleksinį 

pedagoginį ir psichologinį tyrimą ir vertinimą, teikia rekomendacijas dėl tolesnio ugdymo, konsultacinę 

pagalbą mokyklos mokytojams, moksleiviui, šeimai. 

Mokykloje veikia šios komisijos bei darbo grupės: 

 Prevencinio darbo grupė. 

 Specialiojo ugdymo komisija. 

4 lygmuo. Direkcinės tarybos, mokytojų tarybos, mokyklos tarybos pagalba. 

              Šiame lygmenyje analizuojami ir vertinami mokyklos veiklos Pagalbos teikimo srityje klausimai, 

svarstomos darbo su nemotyvuotais mokiniais problemas, analizuojama teikiamos pedagoginės ir 

psichologinės pagalbos vaikui kokybė, sprendžiami ypatingi pagalbos teikimo mokiniui atvejai. 

5 lygmuo. Kitų institucijų pagalba. 

Mokykla sudaro sutartis su sveikatos, policijos, socialinėmis vaiko teisių ir kitomis institucijomis, 

dirbančiomis su vaikais bendruomenėje dėl Pagalbos teikimo mokykloje ir už jos ribų: 

 Pedagogine psichologine tarnyba. 
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 Vaikų teisių apsaugos tarnyba. 

Visi struktūroje nurodyti lygmenys glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje: abipusė atsiskaitomybė, 

bendras planavimas, pagalbos teikimo vaikui aptarimas. 

              Visi lygmenys vadovaujasi bendrais pagalbos teikimo principais: 

 Lygiomis galimybėmis-  kiekvienam mokiniui laiduojamas Pagalbos prieinamumas. 

 Visuotinumo – Pagalba teikiama visiems mokyklos mokiniams, kuriems jos reikia. 

 Kompleksiškumo – Pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo sistemos pagalbos 

mokiniui teikimo formomis (informacine, psichologine , sveikatos priežiūros). 

 Veiksmingumo –  remiamasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais sprendimais. 

 Individualumo – Pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio, šeimos ar konkrečias 

mokyklos problemas. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Mokykloje  dirba aukštos kvalifikacijos mokytojų kolektyvas, pilnai sukomplektuoti pedagoginės 

pagalbos specialistai apjungti Vaiko gerovės komisijos veikloje. Didelė darbo patirtis ir profesionalumas 

sudaro prielaidas tinkamai teikti pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, informacinę 

pagalbą mokiniams. Savitarpio pagarbos, tolerancijos tiek tarp mokytojų ir mokinių, tiek dėmesio 

kiekvienam mokiniui atmosferos formavimas mokyklose – kompleksinis viso mokyklos kolektyvo darbo 

reikalaujantis uždavinys. Tai padėtų spręsti ir didelei daliai mokinių aktualias adaptacijos naujose aplinkose 

problemas, smurto, mokinių – mokytojų santykių ir kitas problemas. Ši tvarka užtikrina mokykloje 

pedagoginės pagalbos teikimo vaikui sistemą.  Tvarka keičiama mokytojų, mokyklos specialistų ir tėvų 

iniciatyva.  Tvarka įsigalioja nuo įsakymo pasirašymo. 

Parengė VGK darbo grupė. 
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PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKA 

1. DALYKO MOKYTOJAS 

Iškilus problemai, informuoja klasės vadovą 

 

2. KLASĖS VADOVAS 

Kalbasi su mokiniu, stengiasi išsiaiškinti problemą ir padėti ją spręsti. Esant rimtai problemai, 

susitinka ir kalbasi su tėvais. Jei negali problemos išspręsti, kreipiasi į specialistus  

 

3. SPECIALISTAI 

 

 

SOCIALINIS 

PEDAGOGAS 
LOGOPEDAS PSICHOLOGAS 

SPECIALUSIS 

PEDAGOGAS 

VISUOMENĖS 

SVIEKATOS 

PRIEŽIŪROS 

SPECIALISTAS 

Kalbasi su mokiniu, veda individualias konsultacijas mokiniams bei jų tėvams, kartu su kalsės vadovu 

kontroliuoja jo lankomumą,  stebi mokymosi rezultatus. Reikalui esant, siūlo kreiptis į specialistus kitose 

tarnybose ( PPT, NRI, Psichinės sveikatos centras, policija, savivaldybės VGK). Situacijai nepagerėjus, 

mokinio problema svarstoma Vaiko gerovės komisijos posėdyje. 

 

4. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 

Svarsto mokinio problemų priežastis, siūlo galimus pagalbos būdus. Į VGK posėdžius gali būti pakviesti 

mokinių tėvai. Esant būtinybei, kreipiasi pagalbos į Savivaldybės administracijos Vaikos gerovės 

komisiją 

 

5. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 

(VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS) 

Savivaldybės administracijos Vaikos gerovės komisijos teikimu  Savivaldybės administracijos 

direktorius vaikui skiria priežiūros priemonę 
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PAGALBOS VAIKUI  ETAPAI 

 

I etapas: 

1. Problemos išsiaiškinimas;  

2. Problemos sprendimas tarp mokytojo, tėvų ir vaiko.  

II etapas: 

1. Mokytojas išbando kitus mokymo būdus ir metodus, įvairias bendravimo formas;  

2. Mokytojas pagal galimybes teikia individualią pagalbą;  

3. Mokytojas informuoja tėvus ir klasės auklėtoją apie iškilusią problemą;  

4. Tėvai, klasės auklėtojas, mokytojas konsultuojasi su specialistais.  

III etapas: 

1. Mokytojas keičia metodus ir būdus. Tėvai, klasės auklėtojas stebi vaiko pokyčius;  

2. Klasės auklėtojas, mokytojas kreipiasi į VGK arba prevencinę darbo ir socialinės pedagoginės 

pagalbos vaikui grupę;  

3. VGK  tiria vaiką arba prevencinio darbo ir socialinės pedagoginės pagalbos vaikui grupė 

analizuoja situaciją, teikia konsultacijas;  

4. Supažindinami tėvai ir pedagogai su nutarimu.  

IV etapas: 

1. Tėvai, mokytojai, klasės auklėtojas, specialistai fiksuoja pokyčius;  

2. Mokyklos specialistai, esant reikalui, rekomenduoja vaiką kompleksiniam tyrimui ar 

konsultacijoms specialistams kitose įstaigose;  

3. Specialistai, dirbantys gydymo ar konsultacinėse įstaigose, centruose, konsultuoja, teikia metodinę 

pagalbą bei rekomendacijas darbui su vaiku mokykloje.  
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PAGALBOS VAIKUI  FUNKCIJOS,TEIKIMO FORMOS 

 

Funkcijos: 

1. Įvertinimo: 

 Mokinio požiūrio į mokymąsi ir charakterio bei elgesio pažinimas;  

 Socialinės raidos ir dabartinės situacijos, vaidmens tarp bendraamžių analizė;  

 Dominuojančių vertybių išskyrimas;  

 Mokinio potencialių galimybių ir gebėjimų nustatymas.  

2. Korekcinė-konsultacinė: 

 Pagalbos priemonių, rekomendacijų, konsultavimo pedagogams, tėvams, bendraklasiams 

rengimas;  

 Tiesioginis korekcinis poveikis mokinio asmenybei bendravimo ar kontakto eigoje.  

3. Koordinacinė: 

 Mokinio, patekusio į nepalankias sąlygas, interesų apsauga;  

 Darbo su šeima proceso eigoje keliamas vaiko statusas ir atstatomi pašliję ryšiai su tėvais;  

 Darbo ar mokymosi aplinka proceso eigoje keičiamas negatyvus požiūris, kurį suformavo 

klasės auklėtojas, dalyko mokytojas ar bendraklasiai.  

Pagalbos teikimo formos: 

 individualus  darbas  su mokiniu - parama  krizių   metu, socialinių ir pedagoginių mokinio 

problemų sprendimas;  

 darbas su grupe - socialinių ir gyvenimo įgūdžių  ugdymas.  

 darbas  su mokinio šeima, jo atstovais pagal įstatymą   - 

pagalba   sprendžiant  problemas,  trukdančias  vaiko    ugdymosi procesui, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir 

mokyklos  bendradarbiavimo stiprinimas.  

 darbas su mokyklos bendruomene - saugios aplinkos  kūrimas ir  palaikymas;  savivaldos 

aktyvinimas, bendradarbiavimas su   mokytojais, mokyklos administracija ir kt.;  

 darbas  su  vietos  bendruomene  -  ryšių  tarp    vietos bendruomenės  ir mokyklos 

palaikymas;  

 darbas su socialiniais partneriais (vaiko teisių  apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine 

tarnyba, policija,  seniūnijų  socialiniai darbuotojai, dienos centru,    krizių, vaiko  raidos, pirminės 

sveikatos priežiūros centrai, vaikų neformaliojo švietimo mokyklos ir kt.) siekiant  užtikrinti Pagalbos 

veiksmingumą ar kuriant socialinių pedagoginių  problemų prevencijos sistemą.  
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