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KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 

2021 – 2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos 2021–2023 m. m. priešmokyklinio, pradinio ir 

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

pradinio, pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą mokykloje, taip pat jų pritaikymą mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių bei neformaliojo vaikų švietimo programas. 

2. Progimnazija, rengdama ugdymo planą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti, 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V–688 

“Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 metų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų ugdymo planų 

įgyvendinimo”, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu 2015 m. gruodžio 

21 d. įsakymo Nr. V-1309, Tarptautinio Bakalaureato (toliau – TB) filosofija ir veikimo principą 

apibrėžiančiais dokumentais; TB pradinio ugdymo programą (toliau – PYP) ir TB pagrindinio ugdymo 

programą (toliau – MYP) reglamentuojančiais dokumentais 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 aplinkų modernizavimą, panaudojant šiuolaikines mokymo priemones ir 

technologijas, kurti saugią aplinką; 

3.4. plėtoti savitą ugdymo modelį, įgyvendinant TB programos filosofiją ir ugdymo nuostatas, 

atitinkančias PYP (1-4 kl.) bei MYP (5-8 kl.) programas. 

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 ir formas skirtingų poreikių vaikams 

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

5. Esant poreikiui, mokyklos ugdymo planas gali būti koreguojamas mokslo metų eigoje, suderinus 

su steigėju. 
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6. Progimnazijos ugdymo plano pakeitimai suderinus su mokyklos steigėju, įteisinami direktoriaus 

įsakymu. 
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II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

I SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

7. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo 

metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: 

rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. 

8. Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais: 

8.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d. 

8.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–8 klasių mokiniams – 185 

ugdymo dienos. 

Klasės 

Ugdymo proceso Ugdymo 

proceso 

trukmė 

savaitėmis 

Ugdymo 

proceso 

trukmė 

dienomis 
Pradžia Pabaiga 

0-4 2021-09-01 2022-06-13 35 175 

5-8 2021-09-01 2022-06-28 37 185 
 

8.3. Mokinių poilsiui skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

Vasaros atostogos (PUG, 1-4 kl.) 2022 birželio 14 d. – 2022 rugpjūčio 31 d. 

Vasaros atostogos (5-8 kl.) 2022 birželio 29 d. – 2022 rugpjūčio 31 d. 
 

8.4. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. 

Pusmečiai Pradžia Pabaiga 

Ugdymo 

trukmė 

savaitėmis 

Ugdymo 

trukmė 

dienomis 

I pusmetis (0-8 klasės) 2021-09-01 2022-01-28 18 90 

II pusmetis (0-4 klasės) 2022-01-31 2022-06-13 17 85 

II pusmetis (5-8 klasės) 2022-01-31 2022-06-28 19 95 

 

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

minutės, 2–8 klasėse – 45 minutės. 

8.5.1. Pamokų laikas: 

 1-4 kl. Pertrauka 5-8 kl. Pertrauka 

Saviruoša 800:830  800:830  

 1 pamoka 830:915 10 min. 830:915 10 min. 

 2 pamoka 925:1010 10 min. 925:1010 10 min. 

 3 pamoka 1020:1105 30 min. 1020:1105 10 min. 

 4 pamoka 1135:1220 10 min. 1115:1200 40 min. 

 5 pamoka 1230:1315 10 min. 1240:1325 10 min. 

 6 pamoka 1325:1410 10 min. 1335:1420 10 min. 
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9. Ugdymo organizavimas 2022-2023 mokslo metais: 

9.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d. 

9.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–8 klasių mokiniams – 185 

ugdymo dienos. 

 

Klasės 

Ugdymo proceso Ugdymo 

proceso 

trukmė 

savaitėmis 

Ugdymo 

proceso 

trukmė 

dienomis 
Pradžia Pabaiga 

0-4 2022-09-01 2023-06-08 35 175 

5-8 2022-09-01 2023-06-22 37 185 

 

9.3. Mokinių poilsiui skiriamos atostogos: 

 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 

 

9.4. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. 

 

Pusmečiai Pradžia Pabaiga 

Ugdymo 

trukmė 

savaitėmis 

Ugdymo 

trukmė 

dienomis 

I pusmetis (0-8 klasės) 2021-09-01 2022-01-27 18 92 

II pusmetis (0-4 klasės) 2022-01-30 2022-06-08 17 83 

II pusmetis (5-8 klasės) 2022-01-30 2022-06-22 19 93 

 

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

minutės, 2–8 klasėse – 45 minutės. 

9.5.1. Pamokų laikas: 

 

 1-4 kl. Pertrauka 5-8 kl. Pertrauka 

Saviruoša 800:830  800:830  

 1 pamoka 830:915 10 min. 830:915 10 min. 

 2 pamoka 925:1010 10 min. 025:1010 10 min. 

 3 pamoka 1020:1105 30 min. 1020:1105 10 min. 

 4 pamoka 1135:1220 10 min. 1115:1200 30 min. 

 5 pamoka 1230:1315 10 min. 1230:1315 10 min. 

 6 pamoka 1325:1410 10 min. 1325:1410 10 min. 

 

10.  Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, 

keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant 

aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai 

mokykloje ir kt.) reglamentuojama Bendrųjų ugdymo planų 7 priede. 
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II SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

11. 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. 

12. Ugdymo planas rengiamas dvejiems mokslo metams. Ugdymo plane pateikiami ugdymo 

proceso organizavimo sprendimai priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosioms 

programoms įgyvendinti, TB filosofijos bei PYP ir MYP programų įgyvendinimo gairės.  

13. Ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, vadovaudamasi 

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. 

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

2021 m. rugsėjo 1 d.  

15. Formuojant ugdymo turinį ir rengiant ugdymo planą, vadovaujamasi bendrosiomis ugdymo 

programomis, TB PYP ir MYP programų gairėmis, 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,  Prancūzų kalbos kokybiško ugdymo programos – Qualité Francophone – 

kriterijais. 
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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:  

- ilgalaikiai dalykų planai rengiami mokslo metams; 

- trumpalaikiai planai (pagal TB – unit‘ai/skyriai), siekiant įgyvendinti PYP 

programos reikalavimus rengiami: PUG – po 2 unit‘us/skyrius ir 1-4 klasėse – po 3 

unit‘us per mokslo metus; 

- trumpalaikiai planai (pagal TB – unit‘ai/skyriai), siekiant įgyvendinti MYP 

programos reikalavimus rengiami: kiekvienoje klasėje bent po 2 unit‘us per mokslo 

metus; 

- planų formos aprobuojamos metodinės tarybos. 

 Vykdoma ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsena bei analizė pagal 

švietimo stebėsenos planą. 

Ugdymo turinio planavimo 

ir įgyvendinimo stebėsenos 

aprašas. 

Mokyklos direktoriaus 

2021-08-31 įsakymas Nr. V-

51 

2. Tarptautinio bakalaureato 

(TB) programos  diegimo 

ir ugdymo turinio 

 Visose 0-4 klasėse ugdymas vykdomas vadovaujantis TB PYP programos gairėmis, 

atliepiant įtraukiojo ir visuminio ugdymo koncepcijas. 

 Priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdymas planuojamas TB skyrių principu ir 

įgyvendinami dvikalbio ugdymo elementai – vartojant lietuvių ir anglų kalbas. 

 1 klasėse formuojama viena dvikalbio ugdymo klasė, kurioje ugdymas ir jo turinio 

įgyvendinimas vykdomas dvikalbiu principu – vartojant lietuvių ir anglų kalbas.  

 2 klasėse vienoje dvikalbio ugdymo klasėje tęsiamas ugdymas dvikalbiu principu – 

vartojant lietuvių ir anglų kalbas. 

 3 klasėse vienoje dvikalbio ugdymo klasėje tęsiamas ugdymas dvikalbiu principu – 

vartojant lietuvių ir anglų kalbas. 

 Visose 5-8 klasėse ugdymas ir jo turinio įgyvendinimas vykdomas vadovaujantis TB 

filosofija bei MYP programos nuostatomis. 

 5 klasėse formuojamos dvikalbio ugdymo klasės, kuriose pamokos organizuojamos 

dvikalbio ugdymo principu, integruojant dalyko turinį ir anglų kalbą. Socialinis 

emocinis ugdymas (SEU) šiose klasėse vyksta anglų kalba, kitose pamokose – 

Tarptautinio bakalaureato 

programų diegimo 

priemonių planas 2021-2022 

metams 
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matematika, gamtos mokslai, technologijos, informacinės technologijos, dorinis 

ugdymas – į ugdymo turinį integruojama 10-20 proc. anglų kalbos. 

 6 dvikalbio ugdymo klasėse matematikos, gamtos mokslų, istorijos, geografijos, 

technologijų, informacinių technologijų, dorinio ugdymo, dailės, fizinio ugdymo 

pamokos organizuojamos dvikalbio ugdymo principu, integruojant dalyko ugdymo 

turinį ir anglų kalbą (iki 30 proc. anglų kalbos). Socialinis emocinis ugdymas (SEU) 

šiose klasėse vyksta anglų kalba. 

 7-8 dvikalbio ugdymo klasėse matematikos, gamtos mokslų, istorijos, geografijos, 

technologijų, informacinių technologijų, dorinio ugdymo, dailės, fizinio ugdymo 

pamokos organizuojamos dvikalbio ugdymo principu, integruojant dalyko ugdymo 

turinį ir anglų kalbą (ne mažiau 30 proc. anglų kalbos).  

3. ugdymo turinio inovacijų  

 

 1-4 klasėse vykdomas pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimo ir išbandymo veiklų 

projektas „Informatika pradiniame ugdyme“. Šiam projektui įgyvendinti skiriama viena 

valanda kiekvienai klasių grupei ir informacinių technologijų mokytojai bendruomenės 

valandose numatomos valandos ugdymo turiniui planuoti, veiklų organizavimo pagalbai 

vykdyti. Kiekviena klasė kartą per savaitę suplanuotai vykdo integruotas IT veiklas 

kompiuterių klasėse. 

 5 klasėse vykdomas integruoto gamtos mokslų kurso (5–8 klasėms) programos 

išbandymas. Direktoriaus įsakymu sudaryta komanda kuria, organizuoja ir išbando  

gamtos mokslų integruoto kurso veiklas 5-8 klasėse. Savo patirtimi ir parengta mokomąja 

medžiaga, atviromis veiklomis dalinasi su kitomis bandyme dalyvaujančiomis šalies 

mokyklomis. Mokiniams sudarytos sąlygos dalyvauti gamtamokslinėje tiriamojoje 

veikloje. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2020-06-19 protokolo Nr. 7 

4. mokinio pasiekimų ir 

pažangos vertinimo formų 

ir laikotarpių 

 

 Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese, vadovaujamasi: LR ŠMM 

ministro patvirtintais „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu“ 

2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1309, švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. 

įsakymo Nr. isak-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu  2018 m. kovo 13 d. Nr. V-242, Dėl geros 

mokyklos koncepcijos patvirtinimo  2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1308 bei 

progimnazijoje priimta „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka“  

Mokytojų tarybos posėdis 

2020-06-19 protokolo Nr. 7 

  

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarka 
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 TB klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas bei jo konvertavimas pateikiamas 

„Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkoje (Assesment policy)“ (Priedas Nr. 7); 

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

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

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

vertinimo aprašo tobulinimo. 

Patvirtinta direktoriaus 

2020-08-31 įsakymu Nr. V-

45 

5. bendrų kalbos ugdymo 

reikalavimų 

 Priimti vieningi kalbos ugdymo reikalavimai bei susitarimai „Mokinių bendrų kalbų 

ugdymo tvarkos aprašas“ (Priedas Nr. 17), vadovaujantis lietuvių kalbos metodinės grupės 

mokytojų parengtomis rekomendacijomis bei TB programos kalbų ugdymo reikalavimais 

(Language policy). 

 Progimnazija sudaro sąlygas lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas: 

- 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 

(gimtosios kalbos diena, raiškiojo skaitymo konkursas, viktorina, nacionalinio diktanto 

rašymas ir pan.). 

Mokytojų tarybos posėdis 

2020-06-19 protokolo Nr. 7 

6. 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 pasirašytas užsienio kalbos ir dalyko mokymo sutartis tarp mokyklos 

Prancūzų ir Goethe‘s  institutų. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2020-06-19 protokolo Nr. 7 

„Pažintinių kultūrinių veiklų 

organizavimas“  
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 1-3 dvikalbio ugdymo klasėse įgyvendinamas integruotas užsienio kalbos ir dalyko 

mokymas, kai ugdymas vykdomas vadovaujantis TB filosofija bei PYP programos 

nuostatomis. Pamokos ir veiklos vykdomos dvikalbiu principu – vartojant lietuvių ir 

anglų kalbas. 

 5-8 dvikalbio ugdymo klasėse įgyvendinamas integruotas užsienio kalbos ir dalyko 

mokymas, kai ugdymas vykdomas vadovaujantis TB filosofija bei MYP programos 

nuostatomis. Matematikos, gamtos mokslų, istorijos, geografijos, technologijų, 

informacinių technologijų, dorinio ugdymo, SEU, dailės, fizinio ugdymo pamokos 

organizuojamos dvikalbio ugdymo principu, integruojant dalyko ugdymo turinį ir anglų 

kalbą. 

 Užsienio kalboms plėtoti organizuojami neformalaus ugdymo užsiėmimai, kuriuos gali 

pasirinkti visi norintys mokiniai: 3-4 klasių mokiniai gali rinktis prancūzų kalbos būrelį, 

teatrą ir muziką, integruojamus su prancūzų kalba; 5-8 klasių mokiniams siūloma mokytis 

japonų kalbos.  

 0-4 klasių mokiniai, padedant klasės mokytojui, ugdomi stebėti savo asmeninę pažangą, 

mokomi kelti asmeninius mokymosi tikslus ir kompetencijų bei pildyti TB profilio 

įsivertinimo lapus.  

 3-4 klasių mokiniams vedamos pasaulio pažinimo pamokos specializuotame gamtos 

mokslų kabinete – laboratorijoje.  

 5-8 klasių mokiniams organizuojamos pamokos išmanioje „MIKS“ klasėje ir gamtos 

mokslų laboratorijoje. Šiose pamokose ugdymui naudojamos išmaniosios technologijos: 

planšetiniai kompiuteriai, mobilieji telefonai, virtualios mokymosi aplinkos, e-

programos, išmaniosios lentos ir ekranai, skaitmeniniai mikroskopai ir kt. 

 5-8 klasių mokiniai pamokose ir klasės auklėtojo valandėlių metu ugdomi stebėti 

asmeninę pažangą ir išsikelti asmeninius mokymosi tikslus, pildo mokinių pasiekimų, 

pažangos ir kompetencijų įsivertinimo lapus pagal TB rekomendacijas. 

 0-8 klasių mokiniams ugdymo proceso metu organizuojamos veiklos ne pamokos forma 

– integruota, projektinė, patyriminė ar kitokia veikla įvairiose mokyklos erdvėse ir už 

progimnazijos ribų. Dėl šių veiklų organizavimo ir vykdymo susitarta „Pažintinių 

kultūrinių veiklų organizavimo”  programoje. 

(Priedas Nr. 3  

Pažintinės, kultūrinės 

veiklos organizavimas) 

Patvirtinta direktoriaus 

2020-08-31 įsakymu Nr. V-

45 
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7. nuotolinio ir mišraus 

mokymo(si) organizavimo 

ypatumų 

 Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2016-03-03 įsakymu Nr. V-111 “Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo 

proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020-03-13 įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su 

koronavirusu“ 1.7 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020- 

03-16 įsakymu Nr. V-372 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-13 įsakymu Nr. V-350 „Dėl 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 209- 

2020 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ 

pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-13 

įsakymu Nr. V-349 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. 

įsakymo Nr. V-417 „Dėl 209-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“. Organizuojant 

ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, vadovaujamasi 

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 

V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“. 

Nuotolinio mokymo 

organizavimo tvarkos 

aprašas  

Patvirtinta direktoriaus 

2020-03-20 įsakymu Nr. V-

27 

Papildymas. Patvirtinta 

direktoriaus 2020-08-31 

įsakymu Nr. V-45 

8. dalykų mokymuisi 

skiriamų pamokų 

maksimalaus skaičiaus 

kiekvienoje klasėje, 

užtikrinant bendrosiose 

programose numatytus 

mokinio pasiekimus 

 Įgyvendinant ugdymo turinį, dalykų pamokos 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. 1) 

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

suderinamas su mokinių tėvais, pasirašant mokymosi sutartį. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2021-06-23 protokolo Nr. 7 

9. pamokų, skiriamų 

mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti, 

poreikio ir jų panaudojimo 

Gerinant mokinių pasiekimus ir formuojant progimnazijos ugdymo turinio savitumą, 

suderinus su mokinių tėvais, papildomos pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti 

skiriamos: 

 1 klasėse – anglų kalbos ankstyvajam mokymuisi – 1 pamoka; 

 3 klasėje – matematinio raštingumo ugdymui (mokinių matematikos mokymosi 

pasiekimų gerinimui) – 1 pamoka; 

Mokytojų tarybos posėdis 

2021-06-23 protokolo Nr. 7 
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 8 kl. dvikalbio prancūzų kalbos ir muzikos ugdymui – 1 pamoka; 

 8 klasėse – integruotam IT ir technologijų (dizaino skaitmeniniam produktui kurti),  

 5-8 klasėse – integruotoms projektinėms veikloms organizuoti ir vykdyti – 1 pamoka; 

10. 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 Ugdymo plano lentelės) 

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

kelių dalykų turinio temas, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą, vadovaudamasi 

progimnazijos direktoriaus patvirtinta “Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių 

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

tarpdalykinės integracijos tvarka“  

 1-4 klasėse į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintų integruojamųjų 

Mokėjimo mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, 

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programų pagrindai. 

 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, fizinio ugdymo, 

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 22 d. 

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

rekomendacijas“ įgyvendinamos programos: „Zipio draugai“ (priešmokyklinio 

Mokytojų tarybos posėdis 

2019-06-19 protokolo Nr. 7 
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ugdymo grupėje) ir „Lions Quest“ „Laikas kartu“ (1-4 klasėse), integruojant ją į 

pamokas. 

 5-8 klasėse į dalykų turinį yra integruojamos ir mokytojų ilgalaikiuose planuose 

planuojamos šios programos: 

 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: 5-6 klasėse – gamtos ir žmogaus, 7-8 klasėse – 

biologijos, 8 klasėse – chemijos dalykų pamokose, 5-8 klasių valandėlėse. 

 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: 5-6 klasėse – gamtos ir žmogaus, 7-8 klasėse – biologijos, 8 klasėse dorinio 

ugdymo dalykų pamokose; 5-7 klasėse – gamtos ir žmogaus, 5-8 klasėse – 

technologijų, 5-8 klasėse – dorinio ugdymo bei fizinio ugdymo dalykų pamokose, 5-8 

klasių valandėlių ir neformaliojo ugdymo užsiėmimuose. 

 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, neformaliojo ugdymo užsiėmimų 

turinyje. 

 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.  

 Patyčių prevencijos programa „Lions Quest“ „Paauglystės kryžkelės“: 5-8 klasių 

valandėlėse (du kartus per mėnesį organizuojamos teminės klasės valandėlės). 

 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 
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ir užsienio kalbos mokytojas kartu (muzika ir prancūzų kalba; prancūzų kalba ir 

teatras);  

 dvikalbio ugdymo klasėse (1-3 ir 5-8 klasės) – matematikos, pasaulio pažinimo, dailės 

ir technologijų, gamtos mokslų, istorijos, geografijos, technologijų, informacinių 

technologijų, dorinio ugdymo, SEU, dailės, fizinio ugdymo pamokose.  

11. socialinės emocinės 

kompetencijas ugdančios 

prevencinės programos 

pasirinkimo 

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

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

rekomendacijas“ įgyvendinama: 

  „Zipio draugai“ – priešmokyklinėje grupėje; 

 „Lions Quest“  programa  „Laikas kartu“ 1-4 klasėse; 

 „Lions Quest“  programa „Paauglystės kryžkelės“ 5-8 klasėse (programa įpareigoja du 

kartus per mėnesį organizuoti veiksmingas klasės auklėtojo valandėles); 

 socialinio emocinio ugdymo pamoka, kurios turinys paremtas mokytojų kompetencijų 

mokinių socialinės ir emocinėms kompetencijoms ugdyti tobulinimo programos 1 

priedu „Socialinio ir emocinio ugdymo gairės“; 

 TB programos mokinio profilio vertybių ugdymas, skirtas asmenybės ūgčiai ir 

socialinėms emocinėms kompetencijoms ugdyti. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2021-06-23 protokolo Nr.  

12. laikinųjų grupių sudarymo  Klasės į grupes dalijamos arba sudaromos 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 ne mažiau kaip 20 mokinių pradinio 

ugdymo programoje ir ne mažiau kaip 21 mokinys pagrindinio ugdymo programoje; 

 švietimo pagalbai ir konsultacijoms teikti pagal poreikius. 

 Mažiausia laikinoji grupė gali būti sudaryta iš 10 mokinių. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2021-06-23 protokolo Nr.  

13. 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, 

Mokytojų tarybos posėdis 

2021-06-23 protokolo Nr.  
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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 2018 m. rugsėjo 3 d. 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“. 

 Mokykloje sudarytos sąlygos mokiniui mokytis pagarba vienas kitam tarp mokinių, 

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

fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, laiku pastebimos ir nedelsiant stabdomos patyčių 

ir smurto apraiškos, užtikrinami higienos reikalavimų neviršijantys mokymosi krūviai. 

 Sudaromos sąlygos 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. Mokykla siūlo netradicinėse aplinkose 

organizuoti ne mažiau kaip 3 pamokas per metus, jei dalykui skiriama 1 savaitinė pamoka. 

Ši veikla planuojama mokytojų dalyko ugdymo turinio ilgalaikiuose planuose ir 

fiksuojama elektroniniame dienyne pamokos turinio skiltyje. 

 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. Mokykloje po 3 ir 4 pamokų organizuojamos fiziškai aktyvios veiklos 

pertraukos (20 min.). 

14. švietimo pagalbos teikimo  Švietimo pagalbos teikimo, konsultacijų organizavimo, švietimo pagalbos mokiniui 

teikimo galimybes ir būdus reglamentuoja Švietimo pagalbos teikimo mokiniui tvarkos 

aprašas. 

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

mokytojams, mokykloje teikia specialistai: psichologas, logopedas, specialusis 

pedagogas ir socialinis pedagogas. 

Švietimo pagalbos mokiniui 

ir mokytojui tvarkos aprašas  

Patvirtintas direktoriaus 

2017 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V- 64 
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 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. 

 Švietimo pagalbą iš užsienio grįžusiems ar atvykstantiems mokiniams papildomai teikia 

lietuvių kalbos mokytojai, dalykų mokytojai ir kuruojantis pavaduotojas ugdymui. 

 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 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 

Mokytojų tarybos posėdis 

2019-06-21 protokolo Nr. 7 
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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.; 

 iš užsienio grįžusiems ar atvykstantiems mokiniams – lietuvių kalbos mokymui arba 

nustačius mokymosi spragas bei mokomųjų programų neatitikimus kituose 

mokomuosiuose dalykuose. 

 skiriant trumpalaikes (iki 3 val.) ir ilgalaikes (iki vieno periodo) 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. 

15. mokinių mokymosi 

pasiekimų gerinimo ir 

konsultacijų mokymosi 

pagalbai teikimo tvarkos ir 

priemonių 

 Mokykloje mokinių pasiekimų gerinimas vykdomas vadovaujantis „Mokinių pasiekimų 

gerinimo priemonių planu“, kurį kiekvienais mokslo metais rengia dalykų mokytojai, 

metodinėse grupėse aptarę ir išanalizavę mokslo metų mokinių mokymosi pasiekimus 

(NMPP, metiniai įvertinimai, konkursai, t.t.). Šį planą tvirtina mokyklos metodinė taryba. 

 Mokykloje direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už mokymosi pasiekimų 

gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą. 

 Mokykloje stebimi ir analizuojami mokinių pasiekimai: „Klasės valandose“ – kartą per 

mėnesį, Mokytojų tarybos posėdyje – kartą per pusmetį, klasės auklėtojo – kartą per 

mėnesį. Atsiradus mokymosi sunkumams, klasės auklėtojas kartu su dalyko mokytoju, 

mokiniu ir jo tėvais sprendžia, kaip padėti mokiniui.  

 Asmuo, atsakingas už mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos 

organizavimą, atlieka priimtų priemonių poveikio analizę kartą per pusmetį. 

 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, mokytojai dalykininkai kartą per mėnesį pildo kiekvieno vaiko VIP 

stebėsenos bendrinamą dokumentą ir „Klasės valandose“ identifikuojami mokymosi 

Mokytojų tarybos posėdis 

2021-08-26 Protokolo  

Nr. 6. 

Mokinių pasiekimų 

gerinimo priemonių planas  

Patvirtintas direktoriaus 

2021 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V-51 
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sunkumų turintys mokiniai (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 

kiekvienam mokiniui teikiama saviruošos laiku, 8.00-8.30 val. dalyko konsultacijose bei 

atliekant namų užduotis po pamokų „Saviruošos klube“, 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/arba 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 ir gamtos mokslų diagnostiniai 

kontroliniai darbai atliekami klasėse, kuriose mokomasi šių dalykų, rugsėjo 2-3 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 (pagal direktoriaus patvirtintą 

konsultacijų grafiką), kuriose pageidaujantys mokiniai gauna kvalifikuotą ilgalaikę 

mokytojo konsultaciją. Kas pusmetį mokytojai pateikia kuruojančiam direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui konsultacijų vykdymo suvestinę. 

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

pažanga ir tobulėjimo klausimai ugdymo proceso metu aptariami kartą per mėnesį „Klasių 

valandose“, kartu su auklėtoju klasės valandėlių (2-3 kartus per mokslo metus), Vaiko 

gerovės komisijos posėdžiuose, kurie vyksta kartą per mėnesį arba pagal poreikį.  

16. dalykų mokymo 

intensyvinimo 

 Įgyvendindama pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, progimnazija intensyvina šių 

dalykų mokymą: 

 matematikos, lietuvių kalbos: skiriant po 2 pamokas greta per dieną;  

 chemijos: skiriant 8-ose klasėse 2 pamokas greta per dieną. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2019-06-21 protokolo Nr. 7 

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

aptariamas metodinėse grupėse. Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams sudaromos 

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

mėn.) konsultacijoms. 

 Diferencijavimas taikomas užsienio kalbų mokyme 2-8 klasėse. Sudaromos laikinosios 

grupės pagal mokinių gebėjimus iš paralelinių klasių. Pasibaigus trimestrui, tėvams 

parašius prašymą, mokinys gali pereiti iš vienos laikinosios grupės į kitą. 

 Diferencijavimas taikomas tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių 

darbai, darbo grupės), sudarant mišrias arba panašių interesų mokinių grupes. 

 Mokytojai, atsižvelgdami į mokinių specialiuosius poreikius, rengia individualizuotas ir 

pritaikytas programas bei individualius ugdymo planus. Pamokose pritaikomos 

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

pagal bendrąsias, pritaikytas ar individualizuotas programas. 

 Pavaduotojas ugdymui stebi, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip 

mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytus tikslus ir priima 

sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Atliekama mokinių ir dalykų mokytojų 

apklausa, vykdoma mokinių pasiekimų analizė po diagnostinių testų. Pateikiamos 

ataskaitos mokinių tėvams ir mokytojų tarybai.  

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

kad diferencijavimas būtų naudingas mokiniui, nedarytų žalos mokinio savivertei, 

tolesnio mokymosi galimybėms.  

 Kartą per metus metodinėse grupėse analizuojama, kaip įgyvendinamas diferencijavimas, 

dalijamasi gerąja patirtimi. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2019-06-21 protokolo Nr. 7 
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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 sudaromi: 

 mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir ugdomiems pagal 

individualizuotas ar pritaikytas ugdymo programas; 

 iš užsienio atvykusiems mokiniams; 

 mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą (mokomas namie, 

jei kyla mokymosi sunkumų arba itin sėkmingai mokosi). 

 Individualūs planai rengiami mokiniams pagal pasiūlytą mokyklos formą, 

bendradarbiaujant mokiniui, mokytojui ir tėvams (globėjams). 

  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 pusmetį. Tam vadovauja paskirtas 

pavaduotojas ugdymui. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2019-06-21 protokolo Nr. 7 

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

ugdymo metodines rekomendacijas“. 

Mokyklos direktoriaus įsak. 

2019 rugsėjo 1 Nr.  V- 20 

Gabių mokinių ugdymo 

tvarka.  

 

20. mokinių mokymosi krūvio 

reguliavimo 

 Mokinių mokymosi krūvių reguliavimas vykdomas pagal mokyklos parengtą „Mokinių 

mokymosi krūvio reguliavimo tvarką“   

Mokytojų tarybos posėdis 

2019-06-21 protokolo Nr. 7 
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 Vykdydamas mokinių mokymosi krūvių reguliavimo stebėseną direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui: 

 organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų 

stebėseną ir kontrolę;  

 tikrina kontrolinių darbų grafiką elektroniniame dienyne bei užtikrina, kad mokiniams 

per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas ir mokiniai apie jį 

būtų informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę; 

 organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus; 

 skatina dalykų ugdymo turinio integravimą. 

 Atsižvelgiant į Bendrųjų ugdymo planų rekomendacijas, 1-4 klasių mokiniams skiriamų 

pamokų skaičius nustatytą minimalų pamokų skaičių viršija ne daugiau kaip 2 pamokomis 

(pridedamos 1-2, 3-4 klasių ugdymo plano lentelės). 

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

privalomų pamokų skaičius yra ne didesnis kaip 3 pamokos nei nustatytas minimalus 

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

 Jei mokinio savaitinis mokymosi krūvis yra didesnis už bendrosiose ugdymo programose 

numatytą minimalų krūvį, tai suderinama su mokinio tėvais, pasirašant mokymosi sutartį. 

 Konsultacijos ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai neįeina į bendrą pamokų krūvį. 

 Nuo fizinio ugdymo, dailės ir muzikos mokiniai gali būti atleidžiami direktoriaus įsakymu 

tik išimties tvarka pagal progimnazijoje nustatytą tvarką.Error! Reference source not 

found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found. 

Mokinių mokymosi krūvių 

reguliavimo tvarka  

 

Mokinių atleidimo nuo 

pamokų išimties atvejais 

tvarka  

 

Mokyklos direktoriaus 

2019-08-30 įsakymas Nr. V-

50  

21. pažintinių, kultūrinių, 

meninių, kūrybinių veiklų 

organizavimo 

 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 ir mokinių mokymosi 

poreikiais. 

 Pažintinei ir kultūrinei veiklai per mokslo metus skiriama 15 ugdymo dienų, kurios 

organizuojamos nuosekliai per visus mokslo metus įvairiose mokymosi aplinkose 

(Priedas Nr. 3  

Pažintinės, kultūrinės veiklos organizavimas). 

Mokytojų tarybos posėdis 

2019-06-21 protokolo Nr. 7 

 

Pažintinių kultūrinių veiklų 

organizavimo programa 

(Priedas Nr. 3  

Pažintinės, kultūrinės 

veiklos organizavimas) 
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22. projektinės veiklos 

organizavimo 

 Mokinių projektinė veikla: 

- integruojama į mokomųjų dalykų turinį,  

- yra privaloma TB PYP ir MYP programų dalis, 

- gali būti socialinės – pilietinės veiklos dalis. 

 Metiniai TB projektai rengiami vadovaujantis Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos 

Tarptautinio bakalaureato programos pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I pakopos 

projektų rengimo tvarka. 

Tarptautinio bakalaureato 

programos pradinio ugdymo 

ir pagrindinio ugdymo I 

pakopos projektų rengimo 

tvarka 

Patvirtinta direktoriaus 

2021-01-04 įsakymu Nr. V-

3 

23. socialinės – pilietinės 

veiklos organizavimo  

 Socialinė – pilietinė veikla organizuojama vadovaujantis Kauno Jurgio Dobkevičiaus 

progimnazijos socialinės veiklos organizavimo tvarka. 

 Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, 

yra privaloma. Jai skiriama ne mažiau kaip 10 val.(pamokų) per metus. 

 Socialinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės projektais, 

savanoriška veikla, kultūrinėmis bei socializacijos programomis. Mokinių dalyvavimas 

socialinėje – pilietinėje veikloje fiksuojamas elektroniniame dienyne. 

 Mokykla dalyvauja „Social Breeze“ programoje, kurios tikslas supažindinti mokinius su 

savanoriška veikla, savanoriškos veiklos įstatymu, savanorių teisėmis ir pareigomis, 

savanoriškos veiklos formomis, veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, 

tarptautinės savanoriškos veiklos galimybėmis bei skatinti mokinius socialinei veiklai 

atlikti rinktis savanorystę. 

Mokinių socialinės –

pilietinės veiklos 

organizavimo tvarka  

Patvirtinta direktoriaus 

2021-08-31 įsakymu Nr. V-

51  

24. neformaliojo švietimo 

organizavimo 

 Neformaliojo vaikų švietimo veikla vykdoma pagal mokyklos parengtą „Neformaliojo 

ugdymo programą“. Jos kryptys bei programos mokinių poreikiams tenkinti derinamos 

su kitomis mokyklos programomis.  

 Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra neprivaloma, mokiniai ją renkasi laisvai pagal 

savo domėjimosi sritį. 

 Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra ne mažesnis kaip 12 (specialiose, 

individualaus ugdymo reikalaujančiose programose – 10 mokinių). Mokiniai ir jų skaičius 

grupėje mokslo metų eigoje gali keistis. 

 Gegužės mėn. organizuojamos mokinių ir jų tėvų apklausos mokinių saviraiškos poreikių 

tenkinimo klausimais. 

 Neformaliojo vaikų švietimo veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. 

Priedas Nr. 2  

Neformalaus švietimo 

programaPatvirtinta 

direktoriaus 2020-08-31 

įsakymu Nr. V-45 
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 Pradedant darbą mokslo metų pradžioje arba keičiantis jo pobūdžiui, neformaliojo 

ugdymo būrelių užsiėmimų vadovai privalo organizuoti saugaus darbo ir elgesio 

instruktažus ir juos tinkamai įforminti dienynuose.  

25. mokyklos ir mokinių tėvų 

(globėjų/rūpintojų) 

bendradarbiavimo tikslų, 

formų ir būdų 

 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“), mokykloje parengta ir direktoriaus patvirtinta „Mokyklos 

bendradarbiavimo su mokinių tėvais programa“ . Programa apima  įvairias mokyklos 

veiklos sritis, kuriose tikimasi suaktyvinti mokinių tėvų įsitraukimą į mokyklos 

gyvenimą, mokytojų, tėvų ir visuomenės bendradarbiavimą. Numatomos  formos, 

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

planuojant, įgyvendinant ugdymo procesą ir bendru sutarimu priimant sprendimus.  

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

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

gyvenimą reikalingas 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. 

 Informacija tėvams pateikiama mokyklos internetinėje svetainėje, elektroniniame TAMO 

dienyne ir mokyklos puslapyje socialiniuose tinkluose. Apklausos vykdomos TAMO 

dienyne. 

 Ne rečiau kaip kartą per pusmetį 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. 

Direktoriaus įsakymas 

2020-08-31 Nr. V-45. 

 

Bendradarbiavimo, 

informavimo ir švietimo su 

mokinių tėvais tvarka  
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 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 mokymosi 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. 

26. mokymosi aplinkų 

kūrimo, panaudojimo ir 

pritaikymo, atsižvelgiant į 

mokinių ugdymosi 

poreikius, keliamus 

ugdymo tikslus 

 Mokiniams sudarytos galimybės mokytis inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo(si) 

technologijas: 80 proc. mokyklos teritorijos apima spartus bevielis internetas, 

multimedijos įranga ir kompiuteriai klasėse, kompiuterizuota ir atnaujinta biblioteka, 

pilnai atnaujinti du po 15 vietų informacinių technologijų kabinetai, laboratorinė įranga 

gamtos mokslams mokyti(s). Mokykloje puiki sportinė bazė, renovuotas stadionas, 

tinklinio aikštelė, meniniam ugdymui skirtas muzikos kabinetas, choreografijos salė, 

atnaujinta technologijų ugdymo bazė – kabinetai ir dirbtuvės. Prancūzų kalbos gebėjimų 

testavimui sudarytos sąlygos VDU Užsienio kalbų centre.  

 Ugdymo proceso vykdymui netradicinėse aplinkose skiriama 10 proc. 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 ir Maironio muziejuose, VDU 

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

pavaduotoju ugdymui. 

 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.  

 Mokykloje mokiniai mokosi kabinetuose, kuriuose galioja nustatytos elgesio taisyklės. 

Elgesio taisyklės kabinetuose yra visiems matomoje vietoje. Pradėdamas darbą šiame 

kabinete mokytojas su elgesio taisyklėmis supažindina mokinius pasirašytinai. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2020-06-19 Protokolo Nr. 6. 
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 Dalykinių kabinetų turtinimo plano įgyvendinimu rūpinasi ir yra atsakingas kabineto 

vadovas. 

 Progimnazijos aplinką puošia ir puoselėja visi bendruomenės nariai. 

27. mokymosi virtualiose 

aplinkose  

 Ugdymo procesui, pamokoms ir asinchroniniam mokymui organizuoti 0-4 klasėse 

naudojamos šios virtualios aplinkos: TAMO dienynas, EMA ir EDUKA klasė. Mokinių 

ir mokytojų komunikacijai bei sinchroniniam mokymui organizuoti naudojama ZOOM 

platforma. 

 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 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. 

 Suplanuotos virtualaus mokymosi dienos 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams vyksta pagal 

pažintinių veiklų programą (Priedas Nr. 3  

Pažintinės, kultūrinės veiklos organizavimas) 

Mokytojų tarybos posėdis 

2020-06-19 Protokolo Nr. 6. 

28. užsienio kalbos 

pasirinkimo galimybių 

 Pirmoji užsienio kalba privaloma nuo pirmos klasės. Siūloma anglų kalba.  

 Antroji užsienio kalba privaloma nuo penktos klasės. Mokiniai gali rinktis vieną iš šių 

kalbų: vokiečių, prancūzų. 

 Jei mokiniai kaip antrąją užsienio kalbą renkasi rusų kalbą, ji privaloma ir mokoma tik 

nuo šeštos klasės; 

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

metų –mokinys renkasi pats. 

 Siūloma neformaliojo ugdymo programos užsienių kalbų pažinimui ir gilinimui (anglų, 

prancūzų, rusų, japonų). 

Mokytojų tarybos posėdis 

2020-06-19 Protokolo Nr. 6. 

29. adaptacinio laikotarpio 

nustatymo  

 Priešmokyklinukams, pirmokams ir penktokams bei naujai atvykusiems mokiniams, 

adaptacinio laikotarpio trukmė 1 mėnuo. Po mėnesio renkasi klasių mokytojai ar 

Mokytojų tarybos posėdis 

2020-06-19 Protokolo Nr. 6. 

http://www.edmodo.com/
https://login.microsoftonline.com/
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auklėtojai su mokytojais ir aptaria mokinių adaptacijos problemas, numato žingsnius, kaip 

šalinti problemų priežastis. Atsakingas kuruojantis pavaduotojas, klasių mokytojai ir 

auklėtojai bei mokyklos psichologės. Iškilusioms problemas ir sunkumus mokytojai ir 

pagalbos specialistai renkasi aptarti „klasės valandose“ renkasi kartą per pusmetį iki 

mokslo metų pabaigos. 

 Naujai atvykusiems mokiniams ir ilgesnį laiką dėl ligos ar kitų priežasčių ugdymo procese 

nedalyvavusiems mokiniams numatomas minimalus 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.  

 Vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis yra skiriamas iš užsienio grįžtantiems ar 

atvykusiems mokiniams. Naujai atvykusiam mokiniui skiriamas mokinys – konsultantas. 

 Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 

30. 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). 

 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. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2020-06-19 Protokolo Nr. 6. 

 

Užsieniečių ugdymo 

programos organizavimo 

tvarkos aprašas  

Direktoriaus įsakymas 

2019-08-30 Nr. V-65. 
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 Šių mokinių socializaciją progimnazijoje kuruoja socialinė pedagogė, vykdo klasės 

auklėtoja, mokiniui priskiriamas konsultantas – klasės draugas, o socializaciją vertina 

Vaiko gerovės komisija. 

31. 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 proc. 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 

– 11, 5–6 klasių mokiniui – 12, 7-8 klasių mokiniui – 13 savaitinių 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 fizinio ugdymo. Dienyne ir mokinio 

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

Direktoriaus įsakymas 

2016-09-01 Nr. V-71. 

 

Mokytojų tarybos posėdis 

2020-06-19 Protokolo Nr. 6. 
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III SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

I SKIRSNIS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

16. Priešmokyklinis ugdymas progimnazijoje organizuojamas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., 

vadovaujantis „Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 pakeitimu 2017 m. balandžio 

11 d. Nr. V-252, Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimais“, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gegužės 1 d. Nr. V-93. 

17. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai einamaisiais 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. 

18. Tėvams pasirašius mokymosi sutartį, vaikui priešmokyklinio ugdymo grupės lankymas yra 

privalomas. 

19. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – 1 mokslo metai, kurie prasideda rugsėjo 1 d., o baigiasi – 

2022 m. birželio 9 d. ir 2023 m. birželio 8 d. Priešmokyklinės grupės programos minimali trukmė – 640 

ugdymo valandų per metus, penkios dienos per savaitę. Grupės darbo laikas – nuo 8:00 iki 12:10 val. 

20. Programos įgyvendinimo laikotarpiu organizuojamos vaikų atostogos pagal pradinio ugdymo 

mokyklos nustatytą mokinių atostogų laiką. 

21. Vaikas, kuris priešmokyklinio ugdymo grupės nelankė daugiau kaip 2 trečdalius nurodyto 

laiko, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje. 

II SKIRSNIS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

22. Priešmokyklinio ugdymo veikla yra vientisas procesas, neskaidomas į atskirus dalykus ir vyksta 

integruotai. Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas, esant poreikiui teikiama specialioji 

logopedo ar psichologo pagalba. 

23. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas: 

23.1. per dvi savaites nuo programos įgyvendinimo pradžios parengia grupės ugdomosios 

veiklos planą, kuriame nurodoma planuojama veikla: temos, projektai, šventės, išvykos, ekskursijos, 

pramogos, bendradarbiavimas su šeima, mokykla ir kitais socialiniais partneriais. Priešmokyklinio ugdymo 

planą tvirtina progimnazijos direktorius. 

23.2. siekdamas dermės ir ugdymo tęstinumo tarp priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

programų, yra susipažinęs su pirmos klasės ugdymo programos nuostatomis, skirtomis 1-2 klasei bei TB 

PYP programos gairėmis. 

23.3. per 4 savaites nuo programos pradžios atlieka vaikų pirminį pasiekimų vertinimą ir 

aptaria jį su tėvais (globėjais). 

23.4. vertina vaikų pažangą ir pasiekimus vadovaudamasis priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programa ir Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu (Assesment policy) 

(Priedas Nr. 7). 

24. Į priešmokyklinio ugdymo turinį integruojama: 
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24.1. TB filosofija ir PYP programos gairės, įgyvendinant 4-6 tarpdisciplinines temas 

(unit‘us); 

24.2. tarptautinė emocinio intelekto lavinimo programa „Zipio draugai“, skirta padėti 5-

7 metų amžiaus vaikams įveikti psichologinius sunkumus ir tapti psichologiškai atsparesniais, mokant 

vaikus: atpažinti savo jausmus ir kalbėti apie juos, aiškiai išreikšti tai, ką jie nori pasakyti, įdėmiai klausytis, 

prašyti pagalbos bei rasti draugų ir išsaugoti draugystę. Programa padeda priešmokyklinio ugdymo 

pedagogei kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti dermę mokykloje 

ir gyvenime. Programa orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai 

taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir 

bendruomenei. 

 

IV SKYRIUS. 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

I SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

25. Mokykla, vykdydama pradinio ugdymo programą, vadovaujasi bendruoju ugdymo planu, 

pradinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro, pradinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, mokymosi pagal formaliojo švietimo programas ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašu, geros mokyklos koncepcija bei pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą, TB filosofiją, 

PYP programos gaires apibrėžiančiais dokumentais, mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir 

mokyklos strateginiu planu. 

26. Mokiniams, baigusiems priešmokyklinio ugdymo programą kitoje įstaigoje, ir mokiniams, 

naujai atvykusiems mokslo metų eigoje, skiriamas adaptacinis 1 mėnesio laikotarpis, kurio metu mokinių 

pažanga ir pasiekimai nevertinami. 

 

II SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

27. Ugdomoji formaliojo ir neformaliojo švietimo veikla yra ne ilgesnė kaip 6 ugdymo valandos 

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

28. Ugdymo sričių programų įgyvendinimas: 

28.1. Dorinis ugdymas:  

28.1.1. Iki mokslo metų pradžios teikdami prašymą tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš 

dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tikybą. 

28.1.2. Nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis, sudaroma laikinoji grupė iš kelių 

klasių. 

28.1.3. Dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą. 

28.2. Kalbinis ugdymas: 

28.2.1. 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. 

28.2.2. 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.  
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28.3. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

28.3.1. Mokykla, vykdydama pradinio ugdymo programą ir puoselėdama mokyklos savitumo kryptį 

– daugiakalbį ugdymą – skiria didesnį nei minimalų pamokų skaičių per metus, nustatytą 2021-2022 ir 

2022-2023 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrajame ugdymo plane 27 punkte, ir siūlo 

mokiniams pirmosios užsienio kalbos (anglų) mokytis nuo pirmos klasės. Iš viso pradinio ugdymo 

programoje pirmajai užsienio kalbai (anglų) skiriamos 245 pamokos: 1 klasėje 35 pamokos (iš valandų, 

skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti), 2-4 klasėse po 70 pamokų. 

28.3.2. Pirmosios užsienio kalbos pirmoje klasėje mokoma mokinių neskiriant į pogrupius, o antroje 

klasėje – neskirstoma tuo atveju, jei klasėse neviršijamas 21 mokinio skaičius.  

28.3.3. Trečiose ir ketvirtose klasėse kalbai mokyti mokiniai skirstomi į grupes pagal mokymosi 

gebėjimus ir mokinių poreikių tenkinimą. 

28.4. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

28.4.1. Socialiniams gebėjimams ugdyti dalis pasaulio pažinimo dalyko laiko (ne mažiau 8 pamokos 

per mokslo metus) skiriama ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui 

palankioje aplinkoje. 

28.4.2. Socialiniams ir gamtamoksliams gebėjimams ugdyti dalis pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko 2-4 klasėse skiriama mokymuisi elektroninėje mokymosi erdvėje (EMA, EDUKA klasė). 

28.4.3. Gamtamoksliniams gebėjimams ugdyti skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius 

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

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

Botanikos sode ar pan.). 3-4 klasių mokiniams sudaromos galimybės praktinius gamtamokslinius 

gebėjimus vystyti gamtos mokslų laboratorijoje (bent 1 savaitinę pamoką). 

28.5. Matematinis ugdymas: 

28.5.1. Organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios ugdymo programos 

matematikos dalyko programa, bet ir standartizuotų testų, matematinių konkursų (Kengūra, Olympis) 

rezultatais. Pagal galimybes ugdymo procese naudojamos informacinės technologijos, skaitmeninės 

mokomosios priemonės. Matematinis ugdymas integruojamas su neformaliuoju švietimu. 

28.5.2. 1 klasėje matematiniam ugdymui skiriamos 4 pamokos per savaitę, 2 klasėje – 5 pamokos 

per savaitę. Trečiose klasėse skiriamos 4 pamokos per savaitę bei 1 papildoma pamoka iš valandų, skirtų 

mokinių ugdymo poreikiams tenkinti. Ketvirtose klasėse skiriamos 5 valandos per savaitę pagal pradinio 

ugdymo bendrąją programą.  

28.6. Fizinis ugdymas: 

28.6.1. Pradinėse klasėse fizinio ugdymo programos įgyvendinimui skiriamos 105 fizinio ugdymo 

pamokos per metus (3 pamokos per savaitę).  

28.6.2. Antrose klasėse vykdoma plaukimo programa, vežant mokinius į baseiną, kurios trukmė – 

18 pamokų (vietoj vienos fizinio ugdymo pamokos per savaitę). 

28.6.3. Siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu pagal 

galimybes organizuojamos fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos ir judriosios pertraukos.  

28.6.4. Sportuoti negalintys mokiniai įtraukiami į pamokos organizavimą, jiems siūlomi stalo 

žaidimai ar savišvieta apie sveiką gyvenseną ar fizinį ugdymą. Už šių veiklų organizavimą ir planavimą 

atsakingas mokytojas. 

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

28.7.1. Technologiniam ugdymui skiriamos ne mažiau kaip 23 pamokos, t. y. trečdalis dailės ir 

technologijų dalykui skiriamo laiko. 

28.7.2. Šokio programai įgyvendinti skiriamos 35 pamokos per metus (1 pamoka per savaitę). 

28.7.3. Muzikos programai įgyvendinti skiriama 70 pamokų per metus (2 pamokos per savaitę). 
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28.7.4. Pradinėse klasėse vykdomas kryptingas meninis ugdymas gretinant muzikos, choreografijos 

programas su neformaliojo švietimo programomis: „Jaunučių choras“, „Tautiniai šokiai“, „Pramoginiai 

šokiai“, „Šiuolaikiniai šokiai“. 

28.7.5. Mokiniai, besimokantys pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (pvz., 

dailės, muzikos, sporto), direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko 

savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo tik išimties tvarka pagal progimnazijoje nustatytą tvarką (Priedas 

Nr. 15). Mokyklos vadovas nustato nedalyvaujančių pamokose mokinių saugumo užtikrinimo priemones, 

kurios apibrėžtos 15 priede. 

29. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 

29.1. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, integruojamųjų programų 

– mokėjimo mokytis, komunikavimo, darnaus vystymosi, kultūrinio sąmoningumo, ugdymo karjerai 

programų pagrindai.  

29.2. Žmogaus saugos bendroji programa, sveikatos ir lytiškumo ugdymo, rengimo šeimai 

bendroji programa, etninės kultūros ugdymas bei informacinių komunikacinių technologijų ugdymas 

integruojamas į ugdymo turinį. 

29.3. Informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo 

priemonė, taip pat mokoma informacinių komunikacinių technologijų pagrindų. 

30. Mokytojas numato ugdymo dalykus į kuriuos integruojamas privalomų, mokyklos pasirinktų 

prevencinių bei kitų programų turinys. Programų integracija į ugdymo dalykus fiksuojama ir numatoma 

ilgalaikiuose planuose.  

31. Progimnazijos pradinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniniu mokymo 

proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius vieneriems mokslo metams (2021-2022 

m.m. ir 2022-2023 m.m.) nurodomas prieduose Nr. 1a ir Nr. 1b (Ugdymo plano lentelė 1-4 kl.). 

 

V SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

I SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

32. 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. 

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

kryptį skiria didesnį nei minimalus pamokų skaičių per savaitę, nustatytą Bendrųjų ugdymo planų 777 

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

klasės pradedama mokyti antros užsienio kalbos – pasirinktinai prancūzų arba vokiečių. 

34.  5 klasių mokiniams, pradėjusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir naujai 

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

pasiekimai pažymiais nevertinami. 

35. Socialinė veikla organizuojama vadovaujantis Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos 

socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V-51. 

 

II SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 
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36. Progimnazija sudaro sąlygas lietuvių kalbos ugdymui per visų dalykų pamokas. Priimti 

vieningi kalbos ugdymo reikalavimai, vadovaujantis lietuvių kalbos metodinės grupės mokytojų 

parengtomis rekomendacijomis: 

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

argumentavimą, daromas gramatines klaidas; 

36.2. 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. 

36.3. Už kalbos taisyklingumą (didesnės apimties atsiskaitymus raštu ir žodžiu) skiriamas 

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

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

38. 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.  

39. Lietuvių kalba ir literatūra:  

39.1.  Mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo bendrojoje 

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

konsultacijos). 

39.2. 7-8 klasėse į lietuvių kalbą integruojama Laisvės kovų istorijos programa (po 2 val. 

kiekvienoje klasėje). Integracija nurodoma dalyko teminiame plane. 

40. Užsienio kalbos:  

40.1. Užsienio kalbos, kurios kaip pirmosios užsienio kalbos mokinys pradėjo mokytis 

pradinio ugdymo programoje, mokomasi iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos ir yra nekeičiama. 

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: vienerius mokslo metus jam skiriama 1 papildoma 

užsienio kalbos pamoka per savaitę. 

40.2. Ankstyvosios užsienio kalbos (anglų) toliau mokomasi kaip pirmosios užsienio 

kalbos 5 klasėje skiriant 3 pamokas. 

40.3. 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;  

40.4. Užsienio kalbos mokoma pagal kalbos mokėjimo lygį, kuris nustatomas, naudojantis 

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

testais.  

40.5. Antrosios užsienio kalbos (prancūzų arba vokiečių) mokoma nuo 5 klasės.  

40.6. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 

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

40.7. 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. 

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

mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys. 

40.9. Iš paralelių klasių sudaromos jungtinės grupės užsienio kalbai mokyti.  

40.10. Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

programą ir mokykla nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni nei numatyta 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokykla 



 KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS Ugdymo planas 2021-2023 m.m. 

 

-34- 

įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Mokykla sudaro mokiniui 

individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos pamokų lankyti 

papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse. 

40.11. Progimnazijoje įgyvendinamas dvikalbio ugdymo (pagal TB programą) integruotas 

dalyko ir užsienio kalbos EMILE (prancūzų) mokymas (is) pagal dalyko ir užsienio kalbų mokytojų 

parengtą ilgalaikį planą.  Pamokas veda mokytojai dalykininkai. 

41. Matematika:  

41.1. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti dalyvaujama tarptautiniuose 

matematikos konkursuose „Kengūra“, „Olympis“, „Pangea“, nacionalinio egzaminų centro rengiamame 

matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurse, organizuojamas matematikos konkursas „Pi diena“, 

dalyvaujama miesto organizuojamuose konkursuose, rengiamos netradicinės pamokos kitose aplinkose.  

41.2. Analizuojami mokinių matematikos pasiekimai, remiantis nacionalinių mokinių 

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

duomenimis, kaip pagalba mokiniams organizuojamos ilgalaikės ar trumpalaikės konsultacijos.  

41.3. Ugdant gabius matematikai vaikus, naudojamasi nacionalinių olimpiadų, 

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

rekomendacijomis), įvairiais galvosūkiais, kryžiažodžiais iš įvairių šaltinių.  

42. Informacinės technologijos:  

42.1. 5-8 klasės dalinamos į grupes, jei mokinių skaičius klasėje didesnis negu 15. 

42.2. 7 klasėse skiriama po 37 pamokas informacinių technologijų bendrosios programos 

kursui. 

42.3. 8 klasėse skiriama po 18 pamokų integruotai informacinių technologijų programai 

vykdyti (su technologijomis (dizainu), anglų kalbos dalykais). Šiose klasėse dalyko ir informacinių 

technologijų integravimas planuojamas dalyko ilgalaikiame plane, kurį rengia informacinių technologijų 

mokytojai. 

43. Gamtos mokslai: 

43.1. Nuo 2021 m. Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje pagal Integralaus gamtamokslinio 

ugdymo programą 5-8 klasėms į mokymo(si) procesą yra įtrauktos visos 5-8 klasės. 

43.2. Integralaus gamtamokslinio ugdymo programa 5–8 klasėms svariai prisideda prie 

probleminio ir patyriminio ugdymo principų įgyvendinimo. Progimnazijos mokiniai nuolat dalyvauja 

gamtos mokslų konkursuose, olimpiadose ir konferencijose, kur savo praktinius darbus, projektus, atliktus 

integruotų gamtos mokslų pamokų metu, kaip pranešimus pristato ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu lygiu. 

43.3. Integralaus gamtamokslinio ugdymo programa 5-8 klasėms atliepia ir EBPO PISA 

gamtamokslinio ugdymo plėtotės strategiją, kurioje dar daugiau dėmesio skiriama gamtos mokslų 

integralumui ir realių, kompleksinių problemų sprendimui. 

43.4. 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. 

43.5. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje 

skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. 

43.6. Integralaus gamtamokslinio ugdymo mokymui skiriamos: 6-ose klasėse 2, 7-ose 

klasėse 3, o 8-ose klasėse 5 savaitinės valandos. Šio kurso metu dirba biologijos, fizikos ir chemijos 

mokytojai. 
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43.7. 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. 

43.8. Laikotarpio (pusmečio) pabaigoje mokinių pasiekimai vertinami tik vienu įvertinimu 

(pažymiu) - t.y. apskaičiuojamas visų mokytojų parašytų įvertinimų vidurkis.  

44. Socialiniai mokslai (istorija, geografija, socialinis emocinis ugdymas):  

44.1. 5-ose klasėse istorijos dalykas pradedamas dėstyti nuo Lietuvos istorijos. 

44.2. Laisvės kovų istorija integruojama 8 klasėje į istorijos, pilietiškumo pagrindų ir 

lietuvių kalbos programas.  

44.3. Istorijos dalyko mokymas TB dvikalbėse 5-7 klasėse dėstomas integruojant anglų 

kalbą. 

44.4. Geografijos programa apima žemės ir socialinę sritį, integruojami informacinio 

raštingumo gebėjimai, todėl dalyko dėstymas yra integruojamas su gamtos mokslų, istorijos, IT ir užsienio 

kalbų dalykų programomis. 

44.5. 5-8 klasėse įgyvendinama socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) programa, kurios 

turinys paremtas „Lions Quest“ programa ir „Socialinio ir emocinio ugdymo gairėmis“. SEU pamokos 

vedamos  5 klasėms.  5-7 dvikalbio ugdymo klasėse SEU pamokos vedamos anglų kalba. 

45. Meninis ugdymas: 

45.1. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos dalykai. 

45.2. Muzikos dalyko pamokos 5-8 frankofoniško dvikalbio ugdymo klasėse vedamos 

integruotai su prancūzų kalba, atliepiant dvikalbio ugdymo principus. 

46. Technologijos:  

46.1. Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-

8 klasės), proporcingai paskirstomas laikas mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų (aviamodeliavimo) 

technologijų programoms. 

46.2. Technologijų pamokose klasės skirstomos į 2 grupes (priklausomai nuo mokinių 

skaičiaus klasėje). 

46.3. 5-8 klasių mokiniai technologijų mokomi mišriose grupėse. 

47. Fizinis ugdymas:  

47.1. 5-8 klasėse fizinio ugdymo pamokoms skiriamos 3 valandos per savaitę ir sudaroma 

galimybė pasirinkti mokinių pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas per neformaliojo ugdymo 

veiklą mokykloje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. 

47.2. 7-8 klasėse fizinio ugdymo veikloms, esant proporcingam lyčių skaičiui, sudaromos 

atskiros mergaičių ir berniukų grupės. 

47.3. 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. 

47.4. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

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

47.5. Mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 

ligos, mokykla siūlo kitą veiklą (pvz., stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). 

48. Progimnazijos pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniniu 

mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius vieneriems mokslo metams 

(2021 – 2022 m. m.) nurodomas prieduose esančiose:   

49. Priedas Nr. 1 Ugdymo plano lentelės 
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Priedas Nr. 1a Ugdymo plano lentelė 1-2 kl. 

 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIŲ DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

I SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

50. 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, pradinio ir pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų 

ugdymo valandų, nurodytų Bendruosiuose ugdymo planuose, skaičiumi. Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų), ugdymas organizuojamas mokyklos 

direktoriaus įsakymu atsižvelgiant į pagalbos ugdymo procese reikmes, atsirandančias dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų, mokymo formą ir mokymo proceso organizavimo būdą, mokymosi ir švietimo pagalbos reikmes 

bei turimas mokymo lėšas. 

51. Specialiųjų ugdymo poreikių turintys mokiniai progimnazijoje ugdomi visiškos integracijos 

būdu, kai mokinys ugdomas bendroje klasėje. Mokinių skaičius grupėje yra 5-8 mokiniai, pogrupyje 2-4 

mokiniai, atsižvelgiant į mokinių negalias, sutrikimus, gebėjimus, mokymosi ypatumus, ugdymo turinį ir 

mokymo lėšas. 

52. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas yra nuoseklus ir tęstinis. 

53. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių vertinimas vykdomas vadovaujantis 

Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu (Priedas Nr. 7). 

 

II SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

54. Mokykla, kiekvienam specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui, sudaro 

individualų ugdymo planą, kuriuo siekia sudaryti sąlygas mokiniui gauti kokybišką ir jo poreikius 

atitinkantį ugdymą bei būtiną švietimo pagalbą. Rengdama individualų ugdymo planą mokykla: 

54.1. Koreguoja pagal poreikį ir PPT rekomendacijas dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų savaitinių ugdymo valandų skaičių (pradinėse klasėse iki 20 proc., 5-8 klasėse iki 30 proc.), 

nemažinant nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę. 

54.2. Keičia specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų pamokų 

skaičių per mokslo metus, atsižvelgiant į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, vaiko gerovės 

komisijos, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir turimas lėšas. 

54.3. Pagal poreikį ir galimybes keičia dienos ugdymo struktūrą, atsižvelgiant į mokinio 

galias ir sveikatą, poilsio poreikį bei gali trumpinti pamokų trukmę 5 minutėmis, šį laiką skiriant mokinio 

ugdomajai veiklai keisti arba sveikatą tausojančioms pertraukoms organizuoti. 

54.4. Pagal poreikį intensyvina mokiniui teikiamą specialiąją pedagoginę ar mokymo 

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

individualiai. 

54.5. 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. 
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54.6. Tiems, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, šioje 

programoje prasidedančius dalykus galima pradėti įgyvendinti metais vėliau, juos sieti su mokinių 

praktiniais interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi, mokymas gali būti organizuojamas atskiromis 

veiklomis. 

54.7. 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. 

54.8. Bendrojo ugdymo klasėse besimokantiems mokiniams visi Bendrojo ugdymo plano 

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

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

55.1. specialiųjų pamokų tarčiai, kalbai ir klausai lavinti; 

55.2. individualioms ir grupinėms pratyboms 1-8 klasėse po 1 ugdymo valandą 

kiekvienam mokiniui per savaitę. 

56. Mokiniui padarius pažangą ir pasiekus Bendrųjų ugdymo planų pradinio ar pagrindinio 

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

nutraukimo. 

 

III SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS TEIKIMAS 

 

57. 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, įgyvendindama pedagoginės 

psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas bei vadovaudamasi direktoriaus 2017 m. 

rugpjūčio 30 d.  įsakymu Nr. V-65 patvirtintu „Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentu“  

(Priedas Nr. 17). 

58. Mokykloje specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą teikia: logopedas, specialusis 

pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas, dalykų mokytojai. 

59. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

59.1.  proceso metu arba pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, keliamus 

ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. 

59.2. specialiųjų pratybų forma: individualiai, pogrupiams (2-4 mokiniai), grupėms (5-8 

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

specialiųjų pamokų forma. 

60. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarką, individualius ugdymo planus, paruošia 

mokyklos vaiko gerovės komisija, atsižvelgdama į individualius mokinių poreikius bei vadovaudamasi 

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-65 patvirtintu „Švietimo pagalbos mokiniui ir 

mokytojui teikimo tvarkos aprašu“ (Priedas Nr. 13).  

61. 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. 

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

sudarytą tvarkaraštį, kurį tvirtina mokyklos vadovas. Su mokinio tėvais ir ugdančiais pedagogais aptariama 
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ugdymo vieta, laikas. Specialioji pedagoginė pagalba, specialiosios pratybos mokiniams teikiamos per 

atitinkamo dalyko  pamokas. 

63. 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. 

64. Logopedė atlieka mokinių kalbos vertinimą gavusi ugdančio pedagogo anketą, tėvų sutikimą 

ir nustačiusi kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, numato programą, kurią įgyvendins šalinant sutrikimus. 

Supažindina su ja klasės auklėtoją, tėvus ir, jei reikia, mokytojus dėl bendrų priemonių sutrikimui šalinti. 

Logopedė dirba su mokiniu tol, kol nustatytas sutrikimas pašalintas. Logopedinės pratybos atliekamos ne 

per pamokas, o suderintu su mokiniu ir jo tėvais laiku. Atskirais atvejais logopedo pagalba gali būti teikiama 

pamokų metu, tačiau turi būti patvirtinta Vaiko gerovės komisijos posėdyje. 

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

sutikimą) ir mokinių tėvams. 

66. 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. 

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

pedagogais (klasių valandose),  direkciniuose pasitarimuose. 

68. Specialioji pedagogine pagalba teikiama visus mokslo metus arba iki išduotos pažymos 

galiojimo laiko pabaigos. Specialiosios pagalbos teikimas nutraukiamas atsižvelgiant į Vaiko gerovės 

komisijos nutarimą arba tėvų prašymą, kuris tenkinamas atskiru direktoriaus įsakymu. 

69. 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. 

 

IV SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

52. Progimnazija suderinusi su steigėju ir įteisinusi nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdą 

progimnazijos nuostatuose. Juose yra priimtas sprendimas mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu, dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu: 5–8 klasių mokiniams skirti iki 10 proc. ugdymo proceso laiko per mokslo metus. 

53. Sprendimą ugdymo procesą įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu ir 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, bei 10 proc. ugdymo proceso dalį, kada, kokios klasės 

mokiniai mokysis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu ir kt. progimnazija įteisino 

progimnazijos „Nuotolinio darbo tvarkos apraše patvirtintame 2020 m rugpjūčio 31 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V-43. Ugdymo programas įgyvendinant dviem būdais, užtikrinama, kad mokiniai pasiektų 

numatytus mokymosi pasiekimus ir nepatirtų mokymosi praradimų. 

 54. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, vadovaujamasi 

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“.  

55. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, įvertinama 

mokinių mokymosi sąlygos namuose, aprūpinimas mokymosi priemonėmis, reikalingomis dalyvauti 

nuotolinio mokymosi procese be šalinamos priežastys, dėl kurių mokiniai negali mokytis nuotoliniu 
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mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos 

sąlygos mokytis mokykloje. 

56. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, užtikrinamas 

visų mokymui būtinų mokymosi išteklių organizavimas, struktūra. Susikurta progimnazijos mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo Office 365 platforma, kurioje mokytojai gali dalytis 

veiklomis, kūrybinių užduočių, švietimo pagalbos mokiniams, prevencinės veiklos vykdymo idėjomis. 

Susitarta, kokia medžiaga talpinama platformoje, kaip ji prieinama.  

57. Įgyvendinant ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, užtikrinta, 

kad visas ugdymo procesui skirtas laikas kiekvienai klasei būtų skiriamas sinchroniniam ugdymui.  

Ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, įvykio keliančio pavojų mokinių sveikatai ar 

gyvybei  ar esant aplinkybėms dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniniu mokymo 

proceso organizavimo būdu, organizuojant nuotolinio mokymo būdu ne mažiau kaip 80 proc. ugdymo 

proceso laiko (per savaitę ir/ar mėnesį) skiriama sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 20 proc. laiko 

asinchroniniam ugdymui (per savaitę, mėnesį, mokslo metus). Sinchroninio ugdymo nepertraukiama 

trukmė – 90 min. 

58. Pradėjus ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: 

pertvarkomas pamokų tvarkaraštis, pritaikant jį sinchroniniam ugdymui organizuoti. Sinchroninio ugdymo 

nepertraukiama trukmė – 90 min. Pamokos struktūra pritaikoma sinchroniniam ugdymui organizuoti, 

atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus, ir mokinių amžių. Nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena 

– ilgesnės trukmės, skirta pietų pertraukai.  

 

MOKYKLOS VEIKLA ORGANIZUOJAMA REMIANTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS: 

 

• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. 

• Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021–2022 ir 2022–2023 metų pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V–688 

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

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 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 21 d. 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 28 d. įsakymu Nr. V-1049, 

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

• Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas, patvirtintas 

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

pakeitimu 2017 m. liepos 4 d. Nr. V-554 ir paskutiniu pakeitimu 2018 m. kovo 13 d. Nr. V-242. 

• 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. 



 KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS Ugdymo planas 2021-2023 m.m. 

 

-40- 

• 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 15 d. 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 11 d. 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 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. 

• 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. 

• 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. 

 

Tarptautinio bakalaureato pradinio PYP ir pagrindinio MYP programų įgyvendinimo 

dokumentai: 

 IB programme standard and practices, 2014 

 What is an IB Education (2012) 

 

PYP dokumentų ir publikacijų sąrašas: 

1. Making the PYP happen: A curriculum framework for international primary education 2009 

2. Making the PYP happen: Pedagogical leadership in a PYP school 2009 

3. The Primary Years Programme as a model of transdisciplinary learning 2010  

4. Developing a transdisciplinary programme of inquiry 2012  

5. The Primary Years Programme: A basis for practice 2009  

6. PYP – Exhibition guidelines 2008  

7. PYP – Language scope and sequence 2009  

8. PYP – Mathematics scope and sequence 2009  

9. PYP – Personal, social and physical education scope and sequence 2009  

10. PYP – Science scope and sequence 2008  

11. PYP – Social studies scope and sequence 2008  
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12. PYP – Arts scope and sequence 2009  

13. Assessment in the PYP: Annotated samples 2013  

14. PYP – Language scope and sequence case studies 2013  

15. PYP – Mathematics scope and sequence case studies 2013  

16. PYP Coordinator’s handbook 2013  

17. The role of ICT in the PYP 2011  

18. PYP: From Principles to Practice (2014) 

19. MYP: From Principles to Practice (2014) 

20. Guidelines for Developing a School Language Policy (2008) 

21. Standards and Practices (2020) 

22. Academic honesty in the IB educational context (2014) 

23. Guidelines for developing a school assessment policy (2010) 

24. Candidates with Special Educational Needs (2011) 

25. Learning Diversity in the IB Programmes (2010) 

26. Meeting Student Learning Diversity in the Classroom (2013) 

 

MYP dokumentų ir publikacijų sąrašas: 

MYP publication Contents 

Rules for IB World Schools: Middle Years 

Programme 

Legal document that sets forth the legal 

relationship between the IB and IB World 

Schools delivering the MYP 

General regulations: Middle Years Programme Legal document that sets forth the relationship 

between the IB and IB students and their legal 

guardians 

Programme standards and practices Criteria against which IB World Schools and the 

IB can evaluate success in the implementation of 

all programmes, including the MYP 

Handbook of procedures for the Middle Years 

Programme 

Essential information for heads of school and 

MYP coordinators about the administration of the 

programme 

Guide to MYP eAssessment Information about (optional) MYP external 

assessments, including the structure and content 

of on-screen examinations and the requirements 

for ePortfolios 

Subject-group guides  

MYP Projects guide  

Fostering interdisciplinary teaching and learning 

in the MYP 

Aims, objectives, prescribed concepts and 

assessment criteria; additional subject-specific 

guidance for teaching and learning 

Teacher support material Practical assistance for teachers, including 

sample unit plans, assessments and subject-group 

overviews 

Guide to school authorization: Middle Years 

Programme 

Description of the process and requirements for 

becoming an IB World School offering the MYP 

Rules for candidate schools Requirements, procedures and terms for schools 

applying for candidacy and implementing the 

MYP on a trial basis 
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Programme evaluation guide and self-study 

questionnaire: Middle Years Programme 

Expectations for IB World Schools and the IB in 

the formal reflection process that supports 

ongoing development of the programme 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

SUDERINTA: 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus  

progimnazijos tarybos   

2021 m. ........................... d. 

Protokolu Nr. 1 

 

 

SUDERINTA: 

 

Švietimo skyriaus vedėja 

 

........................... 

Ona Gucevičienė 

 

2021 m. ..................mėn. ........d. 
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I. PRIEDAI  

Priedas Nr. 1 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. 2  

Neformalaus švietimo programa 

2021-2022 m.m.  

Neformaliojo švietimo programos 
 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Paskirtis pagal ugdomas 

kompetencijas 

Meno kolektyvai 

1.  Vokalinis ansamblis Meninė, muzikinė 

2.  Tautiniai šokiai Meninė, choreografinė 

3.  Šiuolaikiniai šokiai Meninė, choreografinė 

4.  Pramoginiai šokiai Meninė, choreografinė 

Meninė raiška 

5.  Rankdarbiai  Meninė, technologinė 

6.  Meninis skaitymas  Meninė, literatūrinė 

7.  Frankofoniškas teatras Meninė, kalbinė 

8.  Dailės būrelis  Meninė, kūrybinė 

9.  Drama Meninė, kūrybinė 

 

Sportas, sveika gyvensena 

10.  Krepšinis Sportinė 

11.  Sporto būrelis  Sportinė 

12.  Aviamodeliavimas Techninė/sportinė 

Intelektualinis ugdymas 

13.  Saugaus eismo būrelis „Šviesoforas“ Intelektinis, žmogaus saugos 

ugdymas 

14.  IT pradinukams  „Gudručių akademija“  Gabių vaikų ugdymas, informacinės 

technologijos, kūrybiškumas 

15.  Gamtos mokslų klubas Gamtos mokslai, ekologija 

16.  Fotonas Fizikos mokslų klubas 

17.  Užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, japonų) 

klubai 

Tarpkultūrinė, kalbinė 

18.  „Mokomės kitaip“ Loginio mąstymo, atminties 

lavinimo 

Pilietinis ugdymas, nevyriausybinės organizacijos, savivalda 

19.  Mokinių savivalda  Pilietinis ugdymas, lyderystė 

Kraštotyrinis ugdymas, etnokultūra 

20.  Tautodailė  Meninė, etnokultūrinė 

21.  Etnokultūra Meninė, etnokultūrinė 
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Priedas Nr. 3  

Pažintinės, kultūrinės veiklos organizavimas 

 

 

2021-2022 m.m.  

Pažintinės, kultūrinės veiklos organizavimas 

 

Eil. 

Nr. Data 
Pažintinė kultūrinė veikla  

(veiklos apima visą mokyklą, organizuojamos netradicinėse aplinkose ir 

ne pamokos forma) 

1.  2021-09-01 Mokslo ir žinių šventė 

2.  2021-09-25 Europos kalbų diena 

3.  2021-10-05 Mokytojo diena 

4.  2021-10 Solidarumo bėgimas „Gelbėkit vaikus“ 

5.  
2021-10 

Labdaros akcija „ Pyragų diena“, skirta onkologinių ligų 

vaikų organizacijai „Rugutė“ 

6.  2021-12-22  Bendruomenės kalėdinis projektas 

7.  2022-02 Gimtosios kalbos konferencija 

8.  2022-03-04 Kaziuko mugė  

9.  
2022-03-10 

Pilietiškumo diena, skirta Kovo 11-ajai. Akcija „Tautiška 

giesmė nuo Aleksoto kalno“ 

10.  2022-03-23 Jurgio Dobkevičiaus gimimo metinių minėjimas  

11.  2022-06-10 1-4 kl. mokinių projektinių darbų diena 

12.  2022-06-15/17 5-8 kl. mokinių projektinių darbų dienos 

13.  2022-06-20/23 5-8 kl. mokinių patyriminės pažintinės veiklos „Aš galiu“ 
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2021-2022 m.m.  

Mokinių pažintinės veiklos, finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, organizavimas 

 

 

 

Eil. Nr. Edukacinės programos Laikas Klasės 

1.  A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla Spalis 1 

2. Kauno valstybinio lėlių teatro lėlių  

muziejus 

Balandis –Gegužė 1 

3. Aviacijos muziejus Spalis 2 

4. T. Ivanausko zoologijos muziejus Balandis-Gegužė 2 

5. Pedagoginis muziejus Spalis 3 

6. Velnių muziejus Balandis-Gegužė 3 

7. Kauno miesto muziejus Spalis 4 

8. A. Stulgos liaudies instrumentų 

muziejus 

Balandis-Gegužė 4 

9. Pedagoginis muziejus Spalis –Lapkritis 5 

10. Aviacijos muziejus Balandis-Gegužė 5 

11. Sporto muziejus Spalis –Lapkritis 6 

12. VDU Botanikos sodas Balandis-Gegužė 6 

13. Farmacijos muziejus Spalis –Lapkritis 7 

14. M.K. Petrauskų  memorialinis muziejus Balandis-Gegužė 7 

15. Karo istorijos muziejus Spalis –Lapkritis 8 

16. Aviacijos muziejus Balandis-Gegužė 8 
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