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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos 2021-2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 

reglamentuoja pradinio,  pagrindinio, vidurinio, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams 

pritaikytų programų ir neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimą gimnazijoje.  

2. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis 2021-2022 ir 2022-2023 

mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d.  

įsakymu Nr. V-688, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 

„Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo 

programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis 

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

„Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – kartu Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrosios programos, o kiekviena atskirai – Pradinio ugdymo bendrosios 

programos, Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 

d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio 

ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos 

koncepcijos patvirtinimo“, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

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

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) 

formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašas), ir kt. 

3. Ugdymo plano tikslai: 

2.1. tobulinti ugdymo procesą įgyvendinant pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 

laikantis bendrųjų ugdymo programų vykdymo gimnazijoje principų ir reikalavimų; 

2.2. sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui įgyti kompetencijų – žinių, gebėjimų ir nuostatų; 

organizuoti veiklas, pritaikant ugdymo turinį, formas skirtingų poreikių mokiniams. 

3. Ugdymo plano uždaviniai: 
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3.1. nustatyti valandų skaičių skirtą dalykų programoms įgyvendinti mokantis pagal pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas; 

3.2. pateikti pagrindinius ugdymo pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus;  

3.3. numatyti reikalavimus ugdymo procesui gimnazijoje organizuoti. 

4. Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos: 

4.1. Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 

4.2. Išlyginamoji grupė – grupė, sudaryta iš mokinių, nesimokiusių kai kurių bendrojo ugdymo 

dalykų. 

4.3. Katalikiškasis ugdymas – darnus asmens fizinių, moralinių, dvasinių ir protinių galių 

ugdymas, laikantis Katalikų Bažnyčios mokymo ir pedagoginės tradicijos. 

4.4. Katalikiškojo vertybinio ugdymo(si)  programa, parengta gimnazijos remiantis Katalikų 

Bažnyčios mokymu, integruojama į formalųjį ir neformalųjį švietimą, skirta visuminiam 

asmenybės ugdymui ir ugdymuisi. 

4.5. Gamtamokslinis ugdymas – ugdyti mokinių gamtamokslinę kompetenciją – gebėjimą ir 

nusiteikimą naudotis gamtos pasaulį aiškinančiomis žiniomis ir gamtos tyrimo metodais. 

4.6. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, 

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 

minučių. 

4.7. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis arba diferencijuotai mokytis 

dalyko bei mokymosi pagalbai teikti. 

4.8. Gimnazijos ugdymo planas – gimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas vadovaujantis BUP. 

4.9. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

4.10. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gebėjimams 

ugdyti. 

4.11. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

4.12. Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka LR švietimo įstatyme, Katalikiško ugdymo 

sistemos sampratoje (patvirtintoje ŠMM ministro 2012 11 16 įsakymu Nr. V-1599) ir kituose 

švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 
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5. Gimnazijos ugdymo planą rengia direktorės įsakymu sudaryta darbo grupė. Gimnazija įgyvendina 

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, Katalikiškojo vertybinio ugdymo(si)  programą 

ir rengia vieną bendrą gimnazijos ugdymo planą dvejiems mokslo metams.  

6. Gimnazijos ugdymo planą gimnazijos direktorė tvirtina mokslo metų pradžioje suderinusi su 

steigėju. 



 

 6 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

1. Ugdymo organizavimas 1-4, 5–10, I–IV gimnazijos klasėse:  

1.1. 2021–2022 mokslo metais: 

1.1.1. ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai: 

2021-2022 mokslo metai 

Klasės 

 
1-4 5 6 7 8 

Gimnazijos 

I 

Gimnazijos 

II 

Gimnazijos 

III 

Gimnazijos  

IV 

Mokslo metų/ 

Ugdymo proceso 

pradžia/ 

09-01 

Pusmečių  trukmė 

1-as 09-01 — 01-21 

2-as  01-24 — 06-09  (1-4  klasėms), 

01-24 – 06 23 ( 5-8, I-II klasėms) 

01-24 – 06- 16  ( III klasėms) 

01-24 — 05-26  (IV klasėms) 

Rudens atostogos 11-03 — 11-05 

Šv. Kalėdų 

atostogos 
12-27— 01-07 

Žiemos atostogos 02-14 — 02-18 

Šv. Velykų 

atostogos 
04-19 — 04-22 

Ugdymo proceso 

pabaiga 
06-09 06-23 06-16 05-26 

Ugdymo proceso 

trukmė savaitėmis 
35 37 36 33 
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Vasaros atostogos 
06-10-

08-31 
06 24–08 31 

06-17-

08-31 
Iki 08 31 

 

1.2. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:  

1.2.1. ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai: 

2022-2023mokslo metai 

Klasės 

 
1-4 5 6 7 8 

Gimnazijos 

I 

Gimnazijos 

II 

Gimnazijos 

III 

Gimnazijos  

IV 

Mokslo metų/ 

Ugdymo proceso 

pradžia/ 

09-01 

Pusmečių  trukmė 

1-as 09-01 — 01-20 

2-as  01-23 — 06-09 ( 1-4  klasėms), 

01-23 – 06 23  (5-8, I-II klasėms) 

01 –23- 06- 16 ( III klasėms) 

01-23 — 06-02 (IV klasėms) 

Rudens atostogos 10-31 — 11-04 

Šv. Kalėdų 

atostogos 
12-27— 01-06 

Žiemos atostogos 02-13 — 02-17 

Šv. Velykų 

atostogos 
04-11 — 04-14 

Ugdymo proceso 

pabaiga 
06-09 06-23 06-16 06-02 

Ugdymo proceso 

trukmė savaitėmis 
35 37 36 34 

Vasaros atostogos 
06-10-

08-31 
06 24–08 31 

06-17-

08-31 
Iki 08 31 

2. Ugdymo procesas gimnazijoje skirstomas pusmečiais. 

3. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. 
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4. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma gimnazijoje – pamoka. Pamokos trukmė 1            

klasėje 35 min., 2-4, 5-8, I-IV klasėse– 45 min.            

                 4.1.  Pamokų laikas 1 – 4 klasėse 

Pamokos 
Pamoka 

prasideda 

Pamoka 

baigiasi 

1 8.00 8.45 

2 8.55 9.40 

3 10.00 10.45 

4 11.05 11.50 

5 12.10 12.55 

6 13.00 13.45 

 

   4.2. 5-8, I-IV klasėse 

Pamokos 
Pamoka 

prasideda 

Pamoka 

baigiasi 

1 8.00 8.45 

2 8.55 9.40 

3 10.00 10.45 

4 11.05 11.50 

5 12.05 12.50 

6 12.55 13.40 

7 13.45 14.30 

8 14.35 15.20 

 

5. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui 1–4, 5–10, I–III gimnazijos klasių 

mokiniams. Atostogų pradžią direktorė suderina su gimnazijos taryba ir steigėju. Vasaros atostogos 

trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d. 

6. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto 

ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.  
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7. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) 

pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, 

nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų.  

8. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu 

prieš brandos egzaminą suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. 

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

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

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

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

gimnazijoje ir kt.) išdėstyta 1 priede. 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO GIMNAZIJOS UGDYMO  

PLANO RENGIMAS  

1. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį pagal gimnazijos 

tikslus, Lietuvos visuomenės bendražmogiškąsias ir krikščioniškąsias vertybes, konkrečius mokinių 

ugdymo(si) poreikius. 

2. Formuojant gimnazijos ugdymo turinį ir rengiant gimnazijos ugdymo planą remiamasi švietimo 

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

nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 

rezultatais, pasiekimų tyrimų, gimnazijos veiklos įsivertinimo ir gimnazijoje priimtais susitarimais, 

sprendimais: 

2.1. dėl ugdymo proceso organizavimo laikotarpiais (pusmečiais); 

2.2. dėl konkrečios klasės mokomųjų dalykų ir jiems skiriamų pamokų skaičiaus; 

2.3. dėl bendrosioms programoms įgyvendinti skiriamų ugdymo valandų paskirstymo; 

2.4. dėl ugdymo turinio formavimo, ugdymo organizavimo formų, edukacinių erdvių kūrimo ir 

panaudojimo;  

2.5. dėl klasių dalijimo į grupes, laikinųjų grupių sudarymo galimybių, valandų, skiriamų mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti, panaudojimo; 

2.6. dėl ugdymo turinio planavimo laikotarpių, struktūros ir kitų su ugdymo turinio planavimu 

susijusių aspektų;  

2.7. dėl mokymosi pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo bei įsivertinimo; 
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2.8. dėl gimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir integruojamąsias 

programas; 

2.9. dėl informacinių technologijų naudojimo, skaitmeninio turinio kūrimo, informatinio mąstymo 

ugdymo pradinėse klasėse; 

2.10. dėl neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo; 

2.11. dėl mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi pagalbos 

teikimo, vykdant pradinio ir pagrindinio ugdymo programą; 

2.12. dėl švietimo pagalbos teikimo; 

2.13. dėl priemonių mokinių mokymosi praradimams, patirtiems COVID-19 pandemijos metu, 

kompensuoti; 

2.14. dėl projektinio darbo rengimo ir organizavimo pagrindiniame ugdyme, brandos darbo – 

viduriniame ugdyme; 

2.15. dėl tikybos vertinimo; 

2.16. dėl trečios 5,6,7,8  klasėje fizinio ugdymo – šokių – pamokos; 

2.17. dėl gamtos mokslų integravimo į kitus mokomuosius dalykus; 

2.18. kaip konkrečiose klasėse bus įgyvendinama: 

2.18.1. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos 

bendrosios programos patvirtinimo“, vykdant pradinio ugdymo programą; 

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

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

941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos 

patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos programa); 

2.18.3. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos 

patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo karjerai programa); 

2.18.4.  prevencinė programa, ugdanti mokinių socialines ir emocines kompetencijas, apimanti 

smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, 

sveikos gyvensenos skatinimą. Smurto prevencija įgyvendinama vadovaujantis Smurto 

prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl 

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“. 



 

 11 

3. Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamokų forma, projektine, kūrybine veikla. 

Pamokos, skirtos mokinio ugdymo(si) poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti 

skiriamos  ilgalaikėms ir trumpalaikėms konsultacijoms, mokinio pasirinktiems dalykams, dalykų 

moduliams mokytis, ugdymui diferencijuoti ir kitai veiklai, kuri prisidės prie mokinių nuoseklaus 

kompetencijų ugdymo.  

TREČIASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO VEIKLŲ  ĮGYVENDINIMAS  

 

1. Formuojant gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinį ir rengiant gimnazijos 

ugdymo planą remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir individualios pažangos 

vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų tyrimų, gimnazijos veiklos įsivertinimo ir 

gimnazijoje priimtais susitarimais, sprendimais dėl: 

1.1. papildomų pamokų (2,3  priedai):  

1.1.1. šachmatų pradmenų mokymo 1-je klasėje, integruoto matematikos ir informatikos 

mokymo 3-je klasėje, anglų kalbos įgūdžių lavinimo 4-je klasėje, 4 val. trumpalaikėms ir 

ilgalaikėms konsultacijoms mokymosi pagalbai teikti sunkumų turintiems mokiniams 1-4 

klasėse, skiriant pamokas iš valandų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti; 

1.1.2. matematikos 8 klasėse integruoto kurso su informacinėmis technologijomis iš mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti; 

1.1.3. užsienio kalbos (anglų) mokymo 5-7 klasėse iš mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti; 

1.1.4.  I, II klasėse 1 papildoma lietuvių kalbos pamoka ir viena matematikos pamoka mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti. 

1.2. Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio pakeitimo tvarkos (4, 5 priedai). 

1.3. Mokytojai rengia pasirenkamųjų dalykų ir dalyko modulio programas, NŠ programas bei 

ilgalaikius planus 1-4, 5-8, I-II klasėms vieniems mokslo metams, o vidurinio ugdymo 

programai (VUP) III-IV klasėms – dvejiems metams. Programos, ilgalaikiai planai 

aprobuojami metodinėse grupėse iki rugsėjo 1 dienos. Jei nėra parengtų BP, pasirenkamųjų 

dalykų, modulių, NŠ programas iki rugsėjo 1 dienos tvirtina direktorė, o ilgalaikius planus iki 

rugsėjo 10 dienos suderina direktoriaus pavaduotojos ugdymui. Mokytojai per ugdymo 

procesą gali koreguoti ilgalaikį planą.  
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1.4. Gimnazijoje susitarta dėl ugdymo planavimo principų ir laikotarpių (Mokytojų posėdžio 

2021-08-27 protokolo Nr.03): 

1.4.1. NŠ planavimo forma pateikiama 6 priede; 

1.4.2. pasirenkamojo dalyko ar modulio planavimo forma pateikiama 7 priede; 

1.4.3. ilgalaikių planų forma pateikiama 8 priede; 

1.4.4. dėl trumpalaikio plano formos, ugdymo proceso detalizavimo būtinybės nutariama 

metodinėse grupėse;  

1.4.5. 5, 6, 7 klasėse trečia fizinio ugdymo pamoka – šokių pamoka - vertinama „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“; 

1.4.6. tikybos vertinimo: 

1-4 klasėse vertinimas žymimas „pp“ arba „np“, 5-8, I-II klasėse vertinama pažymiu, o 1-4, 

III-IV klasėse „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

1.5. Planuodamas ugdymo turinį, mokytojas atsižvelgia į šiuos aspektus: 

1.5.1. gimnazijos ugdymo planą, dalykui, NŠ būreliui skirtų valandų skaičių; 

1.5.2. gimnazijos prioritetus: 

1.5.2.1. krikščioniškų vertybių ugdymą gimnazijos bendruomenėje; 

1.5.2.2. gamtamokslinį ir informatinį ugdymą; 

1.5.2.3. mokinio mokymo(-si) pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo kokybės 

užtikrinimą. 

1.5.3. mokinių  pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo tvarką;  

1.5.4. gimnazijos materialinę bazę; 

1.5.5. mokinių pasirengimo lygį, poreikį, mokymosi motyvaciją ir kt. 

1.6. Ugdymo veiklos, organizuotos už gimnazijos ribų, pavyzdžiui, muziejuose, atviros prieigos 

centruose ir kt.  - gimnazijos ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo Bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių 

amžių. Gimnazija priėmė sprendimą dėl šių veiklų organizavimo:  

1.6.1. 1-4, 5-8, I-III, IV  klasių mokiniams skiriama 15 dienų (9, 10 priede);  

1.6.2. įgyvendinama nuosekliai per mokslo metus; 
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1.6.3. jei ugdomoji veikla visai klasei vykdoma savaitgalį arba mokinių atostogų metu, 

ugdymo procesas tos klasės mokiniams gimnazijos direktorės sprendimu baigiasi 

anksčiau; 

1.6.4. mokinio mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, trunkantis 

ilgiau nei pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal 

pamokos (-ų) trukmę). 

1.7. Socialinė - pilietinė veikla pagrindinio ugdymo programoje yra privaloma, siejama su 

pilietiškumo ugdymu, gimnazijos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, 

kultūrinėmis bei socializacijos programomis. Mokinys pasirenka ir savarankiškai atlieka 

socialinę veiklą. Per mokslo metus jai skiriame ne mažiau kaip 10 pamokų (valandų). 

Socialinė - pilietinė veikla fiksuojama el. dienyne. Socialinė-pilietinė veikla skirta ugdyti 

praktinius piliečio gebėjimus, ji įgyvendinama bendradarbiaujant su vietos savivaldos 

institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, 

patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos 

organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2018 m, birželio d. įsakymu Nr. AI-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-pilietinė veikla. 

2. Į gimnazijos ugdymo turinį integruojama: 

2.1. Katalikiškojo vertybinio ugdymo(si) programa, parengta atsižvelgiant į liturginių metų tematiką, 

integruojama į visų formaliojo švietimo dalykų ir neformaliojo švietimo ugdymo procesą 1-4, 1-

8, I-IV klasėse; 

2.2. Gamtamokslinio ugdymo programa integruojama į visų mokomųjų dalykų programas; 

2.3. prevencinė programa „Antras žingsnis“ (1-4 klasėse), konfliktų prevencinė programa „Taiki 

mokykla“  5-8 ir I-IV gimnazinėse klasėse; 

2.4. programa Sveika gyvensena, integruojama į biologijos dalyką 7-8 klasėse, technologijos dalyką 

I-II klasėse; 

2.5. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 

m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo 

“integruojama į klasės vadovo užsiėmimus, technologijos, ekonomikos, tikybos ir kitas 

pamokas; 

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

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl 
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Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ integruojama į 

biologijos, chemijos, tikybos, klasės valandėles; 

2.7. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programa 5-8 ir I-IV 

gimnazinėse klasėse integruojama į tikybos, biologijos, chemijos, technologijų bei klasės 

valandėles; 

2.8. Švietimo nacionalinio saugumo klausimais, informacinio raštingumo, verslumo finansinio 

raštingumo, antikorupcinio ugdymo įgyvendinimo programas gimnazija integruoja į neformalųjį 

švietimą, istorijos, informatikos, ekonomikos mokomuosius dalykus; 

2.9. Žmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos ugdymo bendrąja 

programa, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 

pradinėse klasėse integruojama į mokomuosius dalykus ir NŠ programas, 5, 8 klasėse – 1 

pamoka, I klasėse – 0,5 pamokos, o III-IV klasėse integruojama į mokomuosius dalykus; 

2.10. Gimnazija, organizuodama etninės kultūros ugdymą, vadovaujasi Pagrindinio ugdymo 

etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“. ir 

programą integruoja į mokomuosius dalykus bei neformalųjį švietimą. Pradinio ugdymo 

programoje etninės kultūros ugdymas integruojamas į dalykų programas  ir neformalųjį 

švietimą. 

3. Neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos atsižvelgiant į mokinių neformaliojo švietimo 

poreikius, numatomus ugdymo prioritetus, mokyklos lėšas. Mokiniai renkasi neformaliojo vaikų 

švietimo programas, padedančias atsiskleisti jų pomėgiams, talentams (11 priedas). 

4. Gimnazija nuolat analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo turinio integravimas, kaip 

mokiniams sekasi pasiekti dalykų BP numatytų rezultatų ir priima sprendimus dėl tolesnio turinio 

integravimo tikslingumo. 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

1. Norint padėti mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas sudarant mokinio 

individualų ugdymo planą, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo išgales 

pasiekti aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę, sąmoningai mokantis, 

įgyvendinti išsikeltus tikslus. 
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2. Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą (VUP) III-IV klasėse, 

pasirengia individualų ugdymo planą. Individualus ugdymo planas – tai gimnazisto, besimokančio 

pagal VUP, pasirinkti mokytis per tam tikrą laikotarpį (dvejus ar vienerius metus, pusmetį ir kt.) 

dalykai, dalykų kursai ir moduliai, vertinimo laikotarpiai, suderinti su gimnazijos galimybėmis. 

Gimnazisto pasirengtame individualiame ugdymo plane nurodomi dalykai/dalykų grupės, kurių 

mokomasi, kokiu kursu, kiek pamokų skiriama pasirinktų dalykų pasiekimams pasiekti, kokius 

pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius planuoja mokytis. Gimnazistas individualų ugdymo 

planą suderina su gimnazijos galimybėmis arba renkasi iš gimnazijos siūlomų variantų (12 priedas). 

Gimnazisto, besimokančio pagal VUP, individualaus ugdymo plano formą siūlo gimnazija. 

3. Mokiniui, kuris turi specialiųjų ugdymosi poreikių, individualų ugdymo planą parengia dėstantis 

mokytojas, atsižvelgdamas į Kauno PPT rekomendacijas; 

4. Mokiniui, mokomam namie, suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į 

gydytojų rekomendacijas, gimnazija parengia individualų ugdymo planą. Jame numatomi 

mokymosi tikslai, mokinio mokymosi indėlis, planuojami mokytis dalykai, jiems skiriamas pamokų 

skaičius, pasiekimų patikrinimo būdai.  

5. Jei gimnazija nusprendžia, kad mokiniams, besimokantiems pagal PUP, kyla mokymosi sunkumų 

arba jie itin sėkmingai mokosi, sudaromi individualūs ugdymo planai, direktoriaus pavaduotojos 

organizuoja šią veiklą. Mokinio individualiame ugdymo plane nurodoma sritis, dalykas, dėl kurio 

kyla mokymosi sunkumų, jų priežastys, numatomi uždaviniai, kaip bus šalinami iškilę mokymosi 

sunkumai. Mokinio individualiame ugdymo plane apibrėžiami sėkmės kriterijai, numatoma 

pagalba. Mokinių individualūs ugdymo planai gimnazijoje nuolat peržiūrimi.  

6. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant mokytojams, 

mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir gimnazijos direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui, švietimo pagalbos specialistams, individualiai konsultuojant apie gimnazijos teikiamas 

ugdymo turinio pasirinkimo galimybes. Su individualiu ugdymo planu susipažįsta pasirašytinai 

mokinių tėvai. 

7.  Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis teisės aktais, 

reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimą, gimnazijos 

Pradinio ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu (Direktoriaus 2021-08-31 

įsakymas Nr. V-118) bei Pagrindinio ir vidurinio ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašu (Dir. įsakymas 2021-08-31 Nr. V- 118); 

8. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime gimnazija dalyvauja gimnazijos vadovo sprendimu. 

Mokinio pasiekimų rezultatai naudojami ugdymo procese mokinio mokymuisi planuoti ir 

neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą. 
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PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

1. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. Vadovaujantis Lietuvos higienos 

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

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 

d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos 

norma), gimnazijoje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis. 

2. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai: 

2.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio, mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir 

kontrolę;  

2.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio optimizavimo 

klausimus; 

2.3. užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas.  

3. Mokymosi pagalbai organizuoti skiriama trumpalaikė ar ilgalaikė konsultacija, atsižvelgiant į 

mokinių mokymosi galias. Mokinių tėvai per el. dienyną ar kitu būdu informuojami apie mokinio 

daromą pažangą jam suteikus mokymosi pagalbą. Trumpos konsultacijos neįskaitomos į mokinio 

mokymosi krūvį. 

4.  Mokiniui, kuris atstovauja gimnaziją varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, 

savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. Mokinio 

prašymu poilsio dienos nukeliamos į artimiausias darbo dienas. 

5. Mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, suteikiamas laikas joms 

pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių. 

6. Mokinys, prašant tėvams, gimnazijos direktoriaus įsakymu atleidžiamas nuo dalies ar visų pamokų 

lankymo šių dalykų: 

6.1. nuo dailės, muzikos, šokio, fizinio ugdymo pamokų lankymo, jei mokosi mokyklose pagal 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ir jei 1-4, 5-8, 

I-II klasių mokinių tvarkaraštyje yra pirma arba paskutinė pamoka. Sprendimas priimamas 

dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su neformaliojo vaikų 

švietimo programomis. Šios programos turi derėti su BP turiniu; 
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6.2. nuo pamokų tų dalykų, kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų per einamuosius 

mokslo metus nugalėtojas. 

6.3. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, tuo metu gali užsiimti 

kita veikla arba mokytis individualiai. Gimnazija užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių 

saugumą ir užimtumą, kai mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų, stebi pamoką arba 

žaidžia stalo žaidimus, o atleistų nuo pirmos ir paskutinės pamokos saugumą ir užimtumą 

užtikrina tėvai ( Gimnazijos mokinių atleidimo nuo fizinio ugdymo, dailės, muzikos pamokų (ar 

jų dalies) bei mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas, patvirtintas 2021 m.  rugpjūčio  31  

d.  direktorės įsakymu Nr. M-101A). 

6.4. Per dieną mokiniui organizuojamos ne daugiau kaip 5 pamokos 1-je klasėje, 6 pamokos 2-4 

klasėje, 7 pamokos 5-8, I-IV.  

7. Mokinių mokymosi krūviai reguliuojami atsižvelgiant į susitarimus: 

7.1. metodinėje taryboje ir metodinėse grupėse susitariama dėl mokytojų bendradarbiavimo 

sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus: 

7.1.1. mokytojai derina, kad per dieną nebūtų rašomas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas ir 

ne vėliau kaip prieš savaitę pažymi el. dienyne; 

7.1.2. kontroliniai darbai nerašomi prieš atostogas, po atostogų ar šventinių dienų (išskyrus tuos 

mokomuosius dalykus, kuriems skirta viena savaitinė valanda). 

7.2. mokytojai užtikrina, kad užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

7.2.1. atitiktų mokinio galias; 

7.2.2. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų siekti 

numatytų mokymosi tikslų; 

7.2.3. nebūtų skiriamos atostogoms. 

7.3. Pirmos klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pradinio ugdymo programą, ir 

penktosios klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius per savaitę. Didesnis už 

privalomų pamokų skaičius dalykams skiriamas suderinus su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 
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ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

1. Mokinių pasiekimai gimnazijoje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys mokymosi 

sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami gimnazijos švietimo pagalbos 

specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos 

suteikimo.  

2. Mokymosi pagalba suteikiama laiku ir atitinka mokinio mokymosi galias. 

3. Mokymosi pagalba integruojama į mokymo ir mokymosi procesą. Mokymosi pagalbą mokiniui 

pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, 

metodikas.  

4. Mokymosi pagalba teikiama skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę nustato 

gimnazija pagal mokymosi pagalbos poreikį. Mokymosi pagalba skiriama individualiai arba 

sudarant mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, grupes toje pačioje ar gretimose 

klasėse. Konsultacijos skiriamos gimnazijos nuožiūra ugdymo proceso eigoje, naudojant pamokas, 

skiriamas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti.  

5. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui. 

Mokiniui mokymosi pagalba suteikiama pastebėjus, kad jam nesiseka pasiekti Pradinio ar 

pagrindinio BP numatytų konkretaus dalyko pasiekimų, jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu 

nepasiekiamas patenkinamas lygmuo, jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir jis siekia domėtis 

pasirinkta mokymosi sritimi, po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, gavusiam kelis iš eilės 

nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus, patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 

pandemijos metu, po ligos ar dėl kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų, kitais gimnazijos 

pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

6. Vykdoma pačių mokinių pagalba kitiems mokiniams. 

7. Gimnazijoje už mokymosi pagalbos teikimo organizavimą atsakingos direktoriaus pavaduotojos. 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

1. Gimnazija, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nustato 

laikinosios grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas - mažiausias mokinių skaičius grupėje 5 

mokiniai, bet ne didesnis nei 32 mokiniai.  
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2. Gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė į grupes dalijama arba sudaromos laikinosios grupės 

dalykams mokyti 1-4, 5-8, I-II gimnazijos klasėse:  

2.1. užsienio kalboms, esant pakankamai mokymo lėšų, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 20 

mokinių pradinio ugdymo programoje, ne mažiau kaip 21 mokinys – pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programose; 

2.2. gamtos mokslų pamokoms, kuriose atliekami eksperimentai; 

2.3.  informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsižvelgiant į darbo vietų 

kabinetuose skaičių,  kurį nustato Higienos norma;  

2.4. mokymosi, švietimo pagalbai teikti (konsultacijoms), dalykams mokyti, jeigu gimnazijai 

pakanka mokymo lėšų, panaudojant mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir pasiekimams 

gerinti skirtas pamokas. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

1. Mokinių mokymasis namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) 

formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.  

2. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu  mokomi mokiniai tik pritarus gydytojų 

konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais ir 

atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą. 

3.  Pradinio ugdymo bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo 

dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį. 

4. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui  1–3 klasėse skiriama 

315 pamokų per mokslo metus (9 pamokos per savaitę)  Pradinio ugdymo bendrųjų programų 

ugdymo dalykams įgyvendinti,  4 klasėje – 385 pamokos per mokslo metus (11 pamokų per 

savaitę).  
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5. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 5–6 klasėse skiriamos 

444 pamokos per mokslo metus, per savaitę – 12, 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus, per 

savaitę – 13, 9–10, gimnazijos I–II klasėse – 555 pamokos per mokslo metus, per savaitę – 15, 

gimnazijos III klasėje – 504, IV klasėje – 476 pamokos per mokslo metus, per savaitę – 14 pamokų.  

6. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos vadovo įsakymu mokinys, kuris 

mokosi namie pagal pradinio ugdymo programą, gali nesimokyti menų ir fizinio ugdymo, pagal 

pagrindinio ugdymo programą – dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo, pagal vidurinio 

ugdymo programą – meninio ugdymo ir technologijų pasirinkto dalyko, technologijų, fizinio 

ugdymo. Dienyne ir mokinio individualiame plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma 

„atleista“. Pamokos, gydytojo leidimu lankomos gimnazijoje, įrašomos į mokinio individualų 

ugdymo planą. 

7. Gimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, skiriama iki 2 papildomų pamokų per 

savaitę mokymosi pasiekimams gerinti. 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

1. Ugdomoji veikla 1–4 klasėse numatoma vadovaujantis Higienos norma HN 21:2017: per dieną 1 

klasėje gali vykti ne daugiau 5 pamokos, 2-4 klasėse – 6 pamokos. Į šį laiką neįskaičiuojamas 

pailgintos darbo dienos laikas. 

2. Pamokos trukmė 1 klasėse – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min. 

3. Pamokos pradedamos 8.00 val., mokinių poilsiui skiriamos trys pertraukos (viena 10 min. ir trys po 

20 min.). 

4. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų: muziejuose, parkuose, 

artimiausioje gamtinėje aplinkoje, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose ir 

pan. Susitarta ugdomajai veiklai kitose aplinkose per metus skirti 15 dienų arba 60 val. (10 priedas): 
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         4.1. mokslo metų eigoje kiekvienoje klasėje organizuojamos ne mažiau 2 pažintinės ekskursijos po 

Lietuvą, viena meninio ugdymo pamoka vyksta Kauno lėlių teatre, dalis pamokų skiriama 

integruotai gamtamokslinei projektinei veiklai; 

4.2. keturios dienos skiriamos dvasiniam ugdymui: Jono Pauliaus II diena „ Atverkim duris 

Kristui“, Pelenų diena, Jono Pauliaus II gimtadienis, Dvasinio susikaupimo diena rugsėjo 2 d. . 

4.3. mokytojai per mokslo metus suplanuoja 2-3 edukacines veiklas iš Kultūros paso programos. 

5. Mokinius vadovėliais ir skaitmeninėmis mokymo priemonėmis (Eduka klasė) aprūpina gimnazija: 

      5.1. ugdymo procese naudojami „Taip“ serijos ir ,,ŠOK“ serijos vadovėliai, anglų kalbos mokomasi  

iš vadovėlių „Early School English. Yummy Englisch“;  

      5.2. kaip pagalbinę mokomąją priemonę mokytojas parenka ir kitų autorių vadovėlius, testus, 

dalomąją medžiagą, ugdymo procese naudoja virtualias mokymosi aplinkas  „Eduka klasė“, „Ema 

pratybos“ eTest; Vadovėlių komplektui skirtos pratybos naudojamos suderinus su tėvais. Pratybas 

įsigyja patys mokinių tėvai. 

6. Esant ekstremaliai situacijai ar karantinui, sinchroniniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 80 proc. 

pamokų laiko kiekvienai klasei. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR PLANAVIMAS 

 

1. Pradinio ugdymo turinys formuojamas, atsižvelgiant į gimnazijos tikslus, individualius mokinių 

ugdymo(-si) poreikius, remiantis stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos ugdymo procese 

informacija, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo, NMPP rezultatų duomenimis. 

2. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro: privalomos pamokos visiems klasės mokiniams; pamokos, 

skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti; pamokos dalyko, kuriam 

mokyti klasė dalijama į grupes; valandos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti.  

3. Dalyko metinių ir savaitinių valandų skaičius klasėse: 

 

Dalykai 1a, 1b, 1c, 1d 
2a, 2b, 2c, 

2d, 2e 
3a, 3d, 3c, 3d, 3e 

4a, 4b, 4c, 

4d, 4e, 4f 

Dorinis ugdymas (tikyba) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 
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Lietuvių kalba  280 (8) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 

Užsienio kalba (anglų) 0 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

Matematika 140 (4) 175 (5) 140 (4) 175 (5) 

Pasaulio pažinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

Dailė ir technologijos 
70 (2) 70 (2) 70 (2) 

70  

(2)  

Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

Šokis 35(1) 35(1) 35(1) 35(1) 

Fizinis ugdymas 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 

Pamokos, skiriamos 

mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti  

35 (1) 

Šachmatų 

pradmenys 

 

35  

(1) 

Matematika/informatika  

35 (1) 

Anglų k. 

įgūdžių 

lavinimas  

Ugdymo valandų skaičius 

mokiniui 

24 

 

25 25 26 

Neformaliojo vaikų 

švietimo valandos 
70 (2) 70 (2) 70 (2) 

 

70(2) 

 

 

4. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos, atsižvelgiant į mokyklos iškeltus ugdymo 

prioritetus, įvertinus mokinių poreikius, spręstinas ugdymo problemas (2 priedas). 

5. Neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos, atsižvelgiant į mokinių neformaliojo švietimo 

poreikius, numatomus ugdymo prioritetus, mokyklos lėšas. Mokiniai renkasi neformaliojo vaikų 

švietimo programas, padedančias atsiskleisti jų pomėgiams, talentams (11 priedas). 

6. Mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje – ne mažiau 12 mokinių. 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS 

1. Dorinis ugdymas: gimnazijoje, atsižvelgiant į katalikiškos mokyklos statusą, mokoma tikybos. 

Dorinio ugdymo (tikybos) temos integruojamos į visus dalykus. 

2.  Kalbinis ugdymas: 

2.1. lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą; 

2.2. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo 

gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas (matematikos, pasaulio 

pažinimo, užsienio kalbos, dailės ir technologijos, kūno kultūros, muzikos, neformaliojo ugdymo 

programas); 

2.3. taikant informacines technologijas naudojamasi lietuviška aplinka. 

3. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

3.1.  gimnazijoje 2-4 klasėse mokoma(si) anglų kalbos. 

3.2.  užsienio kalbai mokyti 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per savaitę. Ketvirtose 

klasėse iš valandų, skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, 1 pamoka skiriama anglų kalbos 

įgūdžiams lavinti integruojant gamtamokslinį mokymą; 

3.3. esant pakankamai lėšų anglų kalbai mokyti klasės dalijamos į grupes, jei klasėse yra ne mažiau 

kaip 20 mokinių. 

4. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

  4.1. socialiniam ir gamtamoksliniam ugdymui skiriama po pusė pasaulio pažinimo dalykui skirto   

ugdymo laiko, iš kurio ne mažiau kaip viena ketvirtoji skiriama praktinei patyriminei veiklai 

(gimnazijos kieme, parke, laboratorijoje ar kt. aplinkose); 

   4.2. socialiniams gebėjimams ugdyti ne mažiau kaip viena ketvirtoji pasaulio pažinimo dalyko 

laiko  organizuojama socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., lankantis 

visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir kt.); 

5.  Fizinis ugdymas: 

5.1. 1- 4 klasėse skiriamos 3 pamokos per savaitę;  

5.2. antrų klasių mokiniai dalyvauja moksleivių mokymo plaukti programoje „ Mokėk plaukti ir  

saugiai elgtis vandenyje“; 
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5.3. esant palankioms oro sąlygoms fizinio ugdymo pamokos vyksta lauke, dalis - futbolo manieže, 

baseine. 

5.4. per pertraukas mokiniams sudaromos galimybės aktyviam judėjimui ir judriesiems žaidimams 

gimnazijos kieme arba stadione bei kitose erdvėse. 

5.5. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine 

grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

5.6. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne gimnazijoje. 

6. Meninis ugdymas:  

       6.1. muzikai skiriamos 2 pamokos. 

6.2. dailei ir technologijoms skiriamos 2 pamokos. Technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau 

kaip viena trečioji dailės ir technologijų dalykui skiriamo laiko; 

6.3. viena pamoka 1-4 klasėse skiriama šokio programai. 

7. Informacinės technologijos: 

7.1. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese naudojamos 

šiuolaikinės skaitmeninės technologijos; 

7.2. integruotai per įvairių dalykų pamokas ugdomas mokinių informatinis mąstymas, mokoma 

kūrybiško ir atsakingo šiuolaikinių technologijų naudojimo, saugaus ir atsakingo elgesio 

skaitmeninėje aplinkoje, skaitmeninio turinio kūrimo. 

7.3. trečioje klasėje 1 pamoka iš valandų mokinių poreikiams tenkinti skiriama integruotam 

matematikos ir informatikos ugdymui, informatikos įgūdžių lavinimui skiriamos 2 neformaliojo 

švietimo valandos. 

8. Matematinis ugdymas: 

8.1. siekiant ugdyti aukštesniuosius mąstymo, problemų sprendimo strategijų kūrimo gebėjimus, 

lavinti  emocinį intelektą 1 klasėje mokiniai mokomi šachmatų pradmenų; 

8.2. ugdymo procese naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės 

mokomosios priemonės, dalis pamokų vyksta kompiuterių klasėje. 

9. Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti mokiniams siūlomi šie moduliai, kuriems rengiama programa: 

9.1. 1-ose klasėse po vieną savaitinę pamoką šachmatų pradmenims – aukštesniesiems mąstymo, 

problemų sprendimo gebėjimams ugdyti. 

9.2. 3-se klasėse po 1 savaitinę pamoką skiriama matematikos ir informatikos integruotam dalykui 

– skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti. 
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9.3. 4-se klasėse viena pamoka skiriama integruotam anglų kalbos ir gamtamoksliniam ugdymui. 

10. Vertybinis ugdymas įgyvendinamas klasės valandėlių, išvykų, renginių metu, integruojant į visus 

mokomuosius dalykus, formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas. 

11. Į mokomųjų dalykų turinį i neformaliojo švietimo programas integruojamos (13 priedas): 

       11.1. Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai bendroji programa. 

        11.3. Žmogaus saugos bendroji programa; 

        11.4. Ugdymo karjerai programa; 

        11.5. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa: 

        11.6. Prevencinė Antro žingsnio programa.  

12. Etninės kultūros ugdymas integruojamas į dalykų programas, skiriamos valandos iš neformaliojo 

švietimo valandų liaudiškos muzikos kapelai, tautinių šokių būreliui; 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS, KRŪVIŲ REGULIAVIMAS 

 

1. Ugdymas pradinėse klasėse individualizuojamas ir diferencijuojamas, vadovaujantis Ugdymo turinio 

individualizavimo ir diferencijavimo rekomendacijomis. 

2. Susitarta dėl užduočių į namus skyrimo (MT posėdžio protokolas Nr. 3 2021-08-27): 

      2.1. 1-je klasėje užduotys į namus skiriamos mokomosios medžiagos pakartojimui ir  įtvirtinimui, 

pritarus tėvams; 

       2.2. 2-4 klasėje užduotys į namus diferencijuojamos ir individualizuojamos, skiriamos mokomosios 

medžiagos pakartojimui, žinių ir praktinių gebėjimų įtvirtinimui; 

       2.3.  mokiniams, kurie negali tinkamai įvykdyti užduočių namuose dėl nepalankių socialinių 

ekonominių kultūrinių sąlygų, sudaromos sąlygos jas atlikti mokykloje pailgintos darbo dienos 

grupėje, konsultacijų metu; 

      2.4.  užduotys į namus neskiriamos atostogų laikotarpiui ir dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų 

turiniui įgyvendinti. 

3. Kontrolinių darbų skyrimas: 

3.1. galimas 1 kontrolinis darbas ar diagnostinis testas per dieną;  

3.2. kontrolinių darbų organizavimas derinamas pildant elektroninį dienyną; 
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3.3.  klasę mokantys mokytojai apie planuojamus diagnostinius darbus per e. dienyną informuoja 

klasės auklėtoją; 

3.4.  didžiausias patikrinamųjų darbų skaičius per savaitę – 3. 

3. Asmenims, grįžusiems iš užsienio, sudaromas individualus ugdymo planas. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS  

 

1. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis 

programomis, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo aprašu bei gimnazijos Pradinio ugdymo 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu (Direktoriaus 2021-08-31 įsak. Nr. V-118). 

2. Planuojant mokinių, pradedančių mokytis pagal pradinio ugdymo programą, ugdymą mokytojas 

susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis. 

3. Informacija apie mokinių pasiekimus trumpais komentarais teikiama elektroniniam dienyne, mokinio 

darbuose. 

4. Mokinių pusmečių pasiekimų lygis (aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas, nepatenkinamas) 

įrašomas apskaitos suvestinės elektroniniame dienyne. 

5. Pastangų įsivertinimas fiksuojamas „Mokinio dienoraštyje“. 

6. Adaptacinis periodas pirmokams ir naujai atėjusiems mokiniams – 1 mėnuo. 

7. Pirmų klasių mokinių ugdymosi pasiekimai ir pažanga rugsėjo-spalio mėnesiais vertinami 

formuojamuoju vertinimu. 

 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

1. Gimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo sritys ir 

dalykai: tikyba, lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji užsienio kalba (anglų), antroji užsienio kalba 
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(rusų, vokiečių, prancūzų), matematika; gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas: istorija, 

geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika, šokis, 

teatras, šiuolaikiniai menai; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas, bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas. 

2. Gimnazija, vykdydama PUP ir formuodama gimnazijos ugdymo turinį, užtikrina Pagrindinio 

ugdymo BP įgyvendinti minimalų skiriamų pamokų skaičių per savaitę, nustatytą BUP 109 punkte, 

ir siūlo mokiniams pasirinkti pagilinto dalykų mokymosi programas: 

2.1. lietuvių kalbos, matematikos (kaip modulių) pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją 

dalį; 

2.2. anglų kalbos (kaip modulių) 5-7 klasėje.  

2.3. projektines veiklas, kurios 5–8 klasėse organizuojamos pagal konkrečios gimnazijos 

projektinių veiklų įgyvendinimo sistemą ir priimtus sprendimus dėl jų organizavimo ir 

vertinimo. 

3. Gimnazija nustato ir skiria 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį pradedantiesiems mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir naujai atvykusiems mokiniams. Siekiant 

mokiniams padėti sėkmingai adaptuotis, į šią veiklą įtraukiami klasės vadovai, mokiniai savanoriai, 

mokyklos švietimo pagalbos specialistai. Dalį ugdymo proceso organizuojame ne pamokų forma. 

Per adaptacinį laikotarpį rekomenduojame mokinių pažangos ir pasiekimų pažymiais nevertinti. 

4.  Mokiniui, kuris mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio mokymosi 

forma, konsultacijoms, kurios gali būti individualios ir / ar grupinės, skiriama iki 15 procentų 

Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte nustatyto metinių arba savaitinių pamokų skaičiaus. 

5. Gimnazija, formuodama ir įgyvendindama gimnazijos ugdymo turinį 2021-2022 ir 2022-2023 

mokslo metais, organizuoja: 

5.1. iki 10 procentų dalykui skirtų pamokų organizuoja ne pamokų forma, o projektine ar 

kitokia mokiniams patrauklia veikla ir ne gimnazijos aplinkoje. Gimnazijoje susitarta,  

kokiomis konkrečiomis dienomis per mokslo metus mokinsimės ne pamokų forma;  

ANTRASIS SKIRSNIS 

 DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYDVENDINIMO YPATUMAI  

 

1. Dorinis ugdymas (tikyba). Katalikiškojoje gimnazijoje pagrindiniame ugdyme mokinys renkasi 

dorinio ugdymo dalyką – tikybą. Dorinio ugdymo (tikybos) temos integruojamos į visus dalykus. 

2. Lietuvių kalba. Gimnazija itin didelį dėmesį skiria lietuvių kalbos ugdymu kitų dalykų pamokose:  
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2.1. skatina mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per visų 

dalykų pamokas; 

2.2. apsvarstė ir priėmė bendrus kalbos ugdymo reikalavimus gimnazijoje (rašto darbus mokiniai 

įteikia rašytus ranka, informacinių technologijų pamokose naudojamasi lietuviška aplinka); 

2.3. mokomosios užduotys panaudojamos kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant mokinių dėmesį į 

kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą; 

2.4. vertinant mokinio pasiekimus, teikiama grįžtamoji informacija ir apie kalbos mokėjimą, 

nurodomi taisytini bei tobulintini dalykai; 

2.5. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos bendrojoje programoje numatyto patenkinamo 

lygio, gimnazija sudaro sąlygas išlyginti mokymosi spragas (konsultacijas, mokymąsi 

laikinojoje (mobiliojoje) grupėje); 

2.6. integruojamas lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų mokymas laisvės kovų istorijai skiriant 

18 pamokų; 

2.7. mokiniui, atvykusiam iš kitos valstybės, lietuvių kalbos mokoma pagal jam sudarytą 

individualų ugdymo planą; 

2.8. nustatytu laikotarpiu pasiekimai vertinami pagal individualius mokymosi pasiekimus. 

3. Užsienio kalba. 

3.1. Anglų kalbos toliau mokomasi kaip pirmosios užsienio kalbos 5 klasėje. 

3.2. Pirmosios užsienio kalbos BP 5–6 klasėse orientuota į A2, o 7-8 ir I-II klasėse – į B1 kalbos 

mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.  

3.3. Užsienio kalbą rekomenduojame mokyti pagal kalbos mokėjimo lygį, kurį patariama nustatyti 

naudojantis Europos kalbų aplanku arba (ir) savarankiškai mokytojų pasirinktais kalbų 

mokėjimo lygio nustatymo testais. Užsienio kalbos siekiamas mokymosi lygis nurodomas 

elektroniniame dienyne.  

3.4. Gimnazijos II klasėje organizuojame užsienio kalbų pasiekimų patikrinimas naudojantis 

centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per duomenų 

perdavimo sistemą KELTAS). 

3.5. Antrosios užsienio kalbos mokome nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 

metų renka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu pats renkasi 

antrąją užsienio kalbą: prancūzų, rusų ar vokiečių kalbas. Gimnazija sudaro galimybę rinktis 

antrą užsienio kalbą iš trijų užsienio kalbų (vokiečių, rusų, prancūzų kalbų) ir sąlygas mokytis 

pasirinktos kalbos.  
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4. Užsienio kalbas keisti iki VUP pradžios galima tik tuo atveju, jei mokinys yra atvykęs iš kitos 

Lietuvos ar užsienio mokyklos ir šiuo metu gimnazija negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo 

pradėtos kalbos mokymosi. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui 

sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų 

skirtumus: 

4.1. vienerius mokslo metus jam skiriama 1 papildoma užsienio kalbos pamoka per savaitę;  

4.2. jei toje pačioje klasėje ar keliose klasėse yra 5 ar daugiau tokių mokinių, jų grupei mokyti 

skiriamos 2 papildomos pamokos; jei daugiau negu vienas mokinys, atsižvelgiama į 

gimnazijos turimas mokymo lėšas;  

4.3. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą ir 

gimnazija nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni nei numatyta 

Pagrindinio ugdymo BP, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gimnazija 

įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja mokinio pasiekimų vertinimą į 10 balų vertinimo 

sistemą. Mokiniui sudaromos galimybės tuo metu lankyti lietuvių kalbos ar kitas pamokas 

kitose klasėse.  

5. Matematika.  

5.1. Mokinių matematikos žinių lygis, remiantis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų duomenimis, 

yra nepakankamas, todėl skiriama daugiau dėmesio jam įtvirtinti sprendžiant skaičių ir 

skaičiavimų, algebros, geometrijos uždavinius. 

5.2. Stebime mokinių matematikos pasiekimus ir, remdamiesi duomenimis (pavyzdžiui, 

nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais, kurie leidžia objektyviai įvertinti 

kiekvieno mokinio pasiekimus ir sudaryti galimybes stebėti individualią pažangą ir teikti 

reikalingą mokymosi pagalbą gimnazijoje), numatome pagalbą mokiniams (užduotis ir 

metodus spragoms įveikti), kurių mokymosi pasiekimai žemi. Paprastai šių mokinių žemi ir 

skaitymo gebėjimai, todėl skiriama pakankamai laiko uždavinių tekstų analizei, jų 

vizualizacijai, užrašymui matematiniais simboliais. 

5.3. Ugdant mokinius, gabius matematikai, ugdymo procesas labiau individualizuojamas, 

diferencijuojamas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, pateikiama įvairesnių, įdomesnių, 

įvairaus sunkumo ir sudėtingumo užduočių, naudojantis nacionalinių olimpiadų, konkurso 

„Kengūra“ užduotimis (sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais. Mokiniams 

sudaromos sąlygos lankyti matematikos būrelius, dalyvauti olimpiadose, konkursuose, 

konsultacijose. 
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5.4. Vadovaujamasi nacionalinių ir tarptautinių 2019m. TIMSS (angl. Trends in International 

Mathematics and Science Study) mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais ir rekomendacijomis. 

5.5. Naudojamasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis 

mokomosiomis  priemonėmis. Naudojamasi atvirojo kodo dinaminės matematikos programa 

„GeoGebra“, apimančia geometriją, algebrą, statistiką. 

5.6. Stebimi mokinių matematikos pasiekimai ir, remiantis duomenimis (pavyzdžiui, 

standartizuotų testų rezultatais, PUPP matematikos analize), numatoma pagalba mokiniams 

(užduotys ir metodai spragoms įveikti), kurių mokymosi pasiekimai žemi, nukreipiami į 

konsultacijų centrus. 

5.7. Ugdant gabius matematikai vaikus naudojamasi nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ 

užduotimis (sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais. 

6. Informacinės technologijos. 

6.1. 7 klasėje skiriamos 37 dalyko pamokos. 8 klasėje informacinių technologijų (IT) mokyti 

integruotai, integravus informacines technologijas į matematikos pamokas.  

6.2. Įgyvendinant mokymo modelį, pagal kurį organizuojama 8 klasėje dalyko pamoka, bet ją 

planuoja ir pamokoje dirba du mokytojai – matematikos dalyko ir IT dalyko, IT mokytojo 

darbui apmokėti naudojamos pamokos, skirtos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti. 

6.3. Gimnazijos I–II klasių IT kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš pasirenkamųjų 

Programavimo pradmenų, Kompiuterinės leidybos pradmenų arba Tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulių. Gimnazija siūlo rinktis iš visų trijų modulių. Modulį renkasi mokinys. 

7. Socialiniai mokslai. 

7.1. mokymasis per socialinių mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, 

diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas. 

7.2.  gimnazija, įgyvendindama socialinių mokslų ugdymo turinį,  I–II gimnazijos klasių mokinių 

projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti skiria 20–

30 procentų dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus; 

7.3. siekiant gerinti gimtojo krašto (Kauno miesto) ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į 

esamas galimybes, istorijos ir geografijos mokymas organizuojamas netradicinėse aplinkose 

(saugomų teritorijų lankytojų centruose, muziejuose).  

7.4. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama 18 pamokų, integruojant temas į istorijos, lietuvių 

kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas.  
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7.5.  rekomenduojama į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį 

integruoti Lietuvos ir pasaulio realijas, kurios nuolat sistemingai atskleidžiamos, aptariant su 

mokiniais nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: Lietuvos 

Respublikos nacionalinio saugumo samprata ir sistema, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų 

analizė; Lietuvos gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, 

instrumentai; Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti 

įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas; 

7.6. Gimnazijos formuojamas socialinių mokslų ugdymo turinys suteikia galimybių mokiniams 

rinktis pasirenkamuosius dalykus: psichologiją, etninę kultūrą.  

8. Gamtos mokslai. 

8.1. Vadovautis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų TIMSS ir PISA (angl. Programme for 

International Student Assessment) mokinių pasiekimų rezultatais bei rekomendacijomis; 

8.2. Mokymasis per gamtos mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, dialogais, 

diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas;  

8.3. Gerinami mokinių eksperimentiniai ir praktiniai įgūdžiai, tam skiriant 30 procentų dalykui 

skirtų pamokų per mokslo metus. Gimnazijoje mokymosi aplinka pritaikyta 

eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti. 

8.4. Per gamtos mokslų dalykų pamokas (fizikos, chemijos ir biologijos) mokomasi tiriant.  

8.5. Įgyvendinant numatytą gamtos mokslų turinį, dėmesys skiriamas gamtamoksliniams 

tyrimams: stebėjimui, analizavimui, eksperimentavimui, modeliavimui, įvairioms praktinėms 

veikloms. Ugdymo procese mokiniai skatinami bendradarbiauti ir (ar) dirbti komandoje, 

derinami įvairūs ugdymo metodai ir ugdymo inovacijos. Ugdymo turinyje daugiau dėmesio 

skiriama gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui 

kasdieniame gyvenime. 

9. Gimnazijoje skatinami mokiniai įsitraukti į gamtos mokslų klubų, būrelių, pasirenkamųjų dalykų, 

dalykų modulių (pavyzdžiui, biotechnologijų, modeliavimo, aplinkosaugos, elektronikos, 3D 

spausdinimo ir kt.) veiklas, dalyvauti įvairiuose gamtamokslinio raštingumo konkursuose, 

organizuojama veikla po pamokų, įtraukianti mokinius į tyrinėjimus.  

10. Menai. 

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

11. Technologijos. 
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11.1. Mokiniai, besimokantys pagal PUP pirmąją dalį (5–8 klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi 

proporcingai paskirstant laiką tarp mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos 

technologijų programų. 

11.2. Gimnazistams, pradedantiems mokytis pagal PUP antrąją dalį, technologijų dalykas prasideda 

nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso programą renkasi pagal savo 

interesus ir poreikius. Ši dalyko ugdymo turinio dalis įgyvendinama organizuojant 

ekskursijas, susitikimus, intensyvinant mokymąsi: per dieną dalykui skiriama ne viena, o 

keletas viena po kitos organizuojamų pamokų.  

11.3. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, siūloma rinktis 

kitokias technologinio ugdymo programas, gimnazijos sukurtas, atsižvelgiant į specifinius 

mokinių poreikius, mokymosi sąlygų ypatumus, gimnazijos ugdymo turinį.  Gimnazija, 

atsižvelgdama į gimnazijos ugdymo turinio specifiškumą, parengė biotechnologijos, robotikos, 

fizikos technologijos, chemijos technologijos programas. Mokiniai, mokydamiesi pagal 

gimnazijos parengtas technologinio ugdymo programas, įgyja pasiekimus, artimus ar tolygius 

numatytiesiems pagrindinio ugdymo technologijų bendrojoje programoje. 

12.  Fizinis ugdymas.  

12.1. 2021-2022 mokslo metais mokosi 5, 6, 7,8 klasėje, privalomos 3 fizinio ugdymo pamokos per 

savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų. 

12.2. Fizinio ugdymui skiriant 2 valandas per savaitę, sudaromos sąlygos visiems mokiniams 

papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas (šokio, krepšinio, 

rankinio, lengvoji atletika.) per NŠ veiklą gimnazijoje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo 

įstaigoje. Gimnazija tvarko mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą. 

12.3. 2021-2022m. m. fizinio ugdymui mokyti 7,8 ir I, II klasėse sudarytos atskiros mergaičių ir 

berniukų grupės. Atskiros mergaičių ir berniukų grupės yra sudaromos ir jaunesnėse klasėse, 

jeigu klasėje mokinių skaičius viršija 25 ir jei to pageidauja mokiniai, jų tėvai ir gimnazijai 

pakanka mokymo lėšų. 

12.4. gimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 

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

bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą).  

12.5. Mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal 

gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą. 

 

13. PUP įgyvendinti pamokų skaičius per dvejus metus grupine mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu pateikiame 14 priede. 
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14. Mokiniai pagal poreikius pasirenka pageidaujamus mokytis pasirenkamuosius dalykus, dalykų 

modulius. Gimnazijos nuožiūra skiriama mokymosi pagalba, organizuojant trumpalaikes ir 

ilgalaikes konsultacijas, atsižvelgiant į gimnazijai skirtas mokymo lėšas. Maksimalus pamokų 

skaičius mokiniui nėra didesnis nei nurodyta Higienos normose. 

15. Mokinio pasirinktiems dalykams/dalykų moduliams mokytis, konsultacijoms, skirtoms mokymosi 

pagalbai teikti, naudojamos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymo 

pasiekimams gerinti, numatytos BUP 109 punkte. 

V SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

1. Vidurinio ugdymo programa vykdoma, vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, Ugdymo programų aprašu, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu, Geros mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgiama į mokymosi 

krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašą. 

2. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. Vidurinio ugdymo programos turinį 

sudaro: 

2.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkami dalykai ir moduliai, 

brandos darbas; 

2.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Pasirenkamieji dalykų 

moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

3. Gimnazija nustatė mokinio individualaus ugdymo plano struktūrą ir jo keitimo tvarką  

4. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir atsižvelgdamas į 

tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kokius dalykus ar modulius renkasi mokytis pagal 

vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo rengimo ir kartu su mokytojais, 

padedant ir tėvams (globėjams), pasirengia individualų ugdymo planą. 

5. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi.  

6. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinių pasirinkimus, jų individualius ugdymo planus, modeliuoja 

kokybišką vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą. Laikinosios grupės sudaromos iš mokinių, 

kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį, 

pasirenkamąjį dalyką. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, gimnazija užtikrina galimybes 

įgyvendinti savo individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, pasiūlo keisti pasirinktus 

dalykus ar modulius. 
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7. Vidurinio ugdymo programoje gimnazija siūlo mokiniui: 

7.1. jo mokymosi poreikius atliepiančius pasirenkamus dalykus, dalykų modulius. Nesant mokinio 

pageidaujamųjų pasirinkti švietimo ir mokslo ministro patvirtintų pasirenkamųjų dalykų 

programų ar dalykų modulių programų, jas parengia gimnazija; 

7.2. rinktis dalykus ar modulius, kurių turinys siejamas su šalies saugumu ir krašto gynyba; 

7.3. daugiau pamokų, nei numatyta Bendrųjų ugdymo planų 129 punkte, mokytis kitus pasirinktus 

dalykus ar modulius. 

8. Gimnazija užtikrina, kad minimalus privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų skaičius 

mokinio individualiame plane būtų ne mažesnis nei 8, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 

28. Didinant pamokų skaičių per savaitę laikomasi Higienos normoje numatyto pamokų skaičiaus 

per dieną. 

9. Mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ir kartu pagal pirminio profesinio 

mokymo programos modulį (modulius), individualus ugdymo planas sudaromas gimnazijai ir 

profesinio mokymo įstaigai pasirašius bendradarbiavimo sutartį, kartu planuojant ugdymo procesą, 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 129 punktu ir profesinio mokymo programos moduliui 

(moduliams) įgyvendinti skirtomis kontaktinėmis valandomis, neviršijant mokiniui nustatyto 

maksimalaus savaitinių pamokų skaičiaus. Mokinys gali rinktis pirminio profesinio mokymo 

programos modulį (modulius), ne mažiau kaip 5 mokymosi kreditų ir ne daugiau kaip 20 mokymosi 

kreditų apimties dvejiems mokymosi metams. Vieno mokymosi kredito apimtis apibrėžta Profesinio 

mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-925 „Dėl Profesinio 

mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Mokinys gali nesimokyti 

technologijų ir menų. Žmogaus saugos programos turinys gali būti integruojamas į atitinkamus 

profesinio mokymo programos modulius. 

10. Gimnazija, siekdama užtikrinti, kad mokinys, mokydamasis pagal vidurinio ugdymo programą, 

tobulintų tolesniam mokymuisi, darbui būtinas kompetencijas, ugdymo procese taiko inovatyvius, 

besimokantiesiems patrauklius ir aktualius mokymo(si) būdus, plėtoja savarankišką mokymąsi, 

sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei, padeda mokiniams susipažinti su 

profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir(ar) darbinę veiklą, 

karjerą. 

11. Gimnazija mokiniui, besimokančiam pagal VUP, sudaro sąlygas įgyvendinti individualų ugdymo 

planą ir siekia, kad jis pagilintų ir praplėstų pasirinktų sričių žinias, gebėjimus bei kompetencijas, 

pasirengtų laikyti brandos egzaminus ir tęstų tolesnį mokymąsi.  
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12. Gimnazistui, besimokančiam savarankišku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 

(pavienio mokymosi forma), individualioms konsultacijoms skiriama iki 15 procentų BUP 129 

nustatyto savaitinių pamokų skaičiaus. 

13. Gimnazija, formuodama, įgyvendindama  ugdymo turinį pagal Vidurinio ugdymo BP: 

13.1. iki 10 procentų dalykui skirtų pamokų organizuoja ne pamokų forma; 

13.2. integruoja dalykų turinį, diferencijuoja ugdymą; 

13.3. siūlo mokiniams rinktis jų polinkius ir interesus atitinkančius pasirenkamuosius dalykus, 

dalykų modulius (3 priedas). 

14. Gimnazija sudaro sąlygas mokiniams siekti asmeninės ir pilietinės brandos ir ugdyti gyvenime 

būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus naudodama pamokas, skirtas mokinių ugdymo 

poreikiams tenkinti: 

14.1. savanoriškai užsiimti socialine, karitatyvine ar kita visuomenei naudinga veikla; 

14.2. susipažinti su profesinės veiklos įvairove ir rinkimosi galimybėmis, planuoti savo tolesnį 

mokymąsi ir darbinę veiklą (t. y. ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 72 „Dėl Ugdymo karjerai 

programos patvirtinimo “integruojama į klasės vadovo užsiėmimus, technologijos, 

ekonomikos, tikybos ir kitas pamokas);  

14.3. rengti ir įgyvendinti projektus, brandos darbus;  

14.4. formuoti savo pasiekimų elektroninius aplankus, kuriuose kaupiami mokinių pažangos ir 

pasiekimų įrodymai.  

15. Į vidurinio ugdymo dalykų (fizikos, biologijos, chemijos) turinį integruojama Žmogaus saugos 

ugdymo BP. 

16. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinis ugdymas organizuojamas, 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 107.2 ir 107.4 papunkčiais 

17. Ugdymo proceso dienos organizuojamos kitose aplinkose, savanoriškai veiklai, veiklai, susijusiai su 

ugdymu karjerai. Ugdymo plano 9 priede nurodytoms programoms įgyvendinti skiriamos Mokytojų 

tarybos nutarimu 2021-08-27 protokolo Nr.03: 

- III -IV klasių mokiniams 15 dienų; 
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VI SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 

(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) , 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Gimnazija, rengdama ir įgyvendindama gimnazijos ugdymo planą, užtikrina visų mokinių įtrauktį į 

švietimą, šalina kliūtis, dėl kurių mokinys patiria dalyvavimo švietime ir ugdymosi sunkumų, ir 

teikia būtiną švietimo pagalbą, vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2. Gimnazija, formuodama gimnazijos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama bei 

įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir šio skyriaus 

nuostatomis ir atsižvelgia į: 

2.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

2.2. formaliojo švietimo programą; 

2.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

2.4. švietimo pagalbos specialistų, gimnazijos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių 

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

1. Gimnazija kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia individualų 

ugdymo planą, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas ugdymo 

procese ir kitų specialistų teikiamas pagalbas, didinančias ugdymo veiksmingumą, ir kurio: 

1.1. rengimui, įgyvendinimo koordinavimui paskiriame koordinuojantį asmenį, kuris kartu su 

mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) 

numato ugdymo ir pagalbos tikslus; 
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1.2. įgyvendinimui turi būti sudaryti individualūs tvarkaraščiai, kurie dera su klasės, kurioje mokinys 

mokosi, tvarkaraščiu, ir užtikrina, kad mokinys gaus ugdymą ir švietimo pagalbą tokia apimtimi, 

kokią nustato Bendrieji ugdymo planai ir rekomenduoja mokiniui pedagoginė psichologinė ar 

švietimo pagalbos tarnyba; 

1.3. formą nusistato gimnazija, suplanuoja jų įgyvendinimo, stebėsenos ir aptarimo formas bei etapus. 

2.  Gimnazija, rengdama individualų ugdymo planą mokiniui ir vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo   

planų 75, 109, 129 punktuose nurodytu pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo dalykų 

programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi, gali: 

2.1. pradinio ugdymo programoje koreguoti iki 20 procentų, o pagrindinio ugdymo programoje iki 30 

procentų dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų skaičiaus (nemažindama 

nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

2.2. esant poreikiui planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų, skirtų ugdymo sričiai, 

socialinei veiklai, ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui, skaičių, 

siekiant plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius, daugiau dėmesio skirti 

bendrųjų kompetencijų ugdymui, meniniam, technologiniam, sveikatos ugdymui; 

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

2.4. keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą, siekdama individualiame ugdymo plane 

numatytų tikslų;  

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

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

1. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir pažanga 

vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo 

planų 28 punkto nuostatomis. 

2. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo 

procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdymo plane numatytus individualios pažangos 

keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose programose numatytais pasiekimais, aptarus su 

mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais 

aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), 
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kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) 

priemonėmis bus naudojamasi).  

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 

 

1. Švietimo pagalbą mokiniui užtikrina gimnazija. 

2. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui numatyti mokinio 

pagalbos plane. 

3. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus, šalindami priežastis, dėl 

kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis dalyvauti ugdymo procese, 

bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais pagalbą 

mokiniui, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia konsultacinę pagalbą ir įgalina mokinio tėvus 

(globėjus, rūpintojus), kitus, teikiančius paslaugas ir pagalbas, padėti mokiniui ugdytis, sudaryti 

sąlygas mokytis ir užtikrinti jo gerovę.   

4. Švietimo pagalba mokiniui teikiama laikinai ar pastoviai ugdymo proceso metu ar pasibaigus 

ugdymo procesui, konsultuojant mokinį, atsižvelgiant į individualiame ugdymo plane keliamus 

ugdymo(si) tikslus, pagalbą teikiančių specialistų funkcijas ir mokinio reikmes. Siekiant įtraukties į 

ugdymo procesą ir teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys 

ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai. 

5. Švietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai, jos gali būti specialiosios 

pamokos, pratybos, konsultacijos, pagalba ugdymosi veiklose, savirūpos procese ir kt.:  

5.1. specialioji pamoka, skirta mokymosi sunkumams ar sutrikimams, kylantiems dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų, įveikti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti; 

5.2. specialiosios pratybos, skirtos švietimo veiksmingumui didinti, įgimtiems ar įgytiems 

sutrikimams kompensuoti, gebėjimams ir galioms plėtoti, kurios gali būti vykdomos 

individualiai ar grupėmis (2–8 mokiniai).  

Suderinta 

Gimnazijos tarybos 2021 08 30  posėdžio protokolo Nr. 03 

Darius Vilkas 

 


