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KLAIPĖDOS RAJONO PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS GIMNAZIJOS 

2021–2022 METŲ UGDYMO PLANAI 

 

I SKYRIUS 

2020–2021 M. M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      2020–2021 m. m. ugdymo proceso įgyvendinimas analizuotas ugdymo plano  rengimo darbo 

grupėje. Išanalizavus nustatyta: 

• 2020–2021 m. m. ugdymo procesą organizavome trimestrais, trumpesni ugdymo periodai  

leido objektyviau stebėti mokinių pažangą ir ją vertinti. Pagrindinio ugdymo programos 

organizavimas trimestrais pasiteisino, nes mokiniai turėjo galimybę dažniau įsivertinti ir 

kontroliuoti savo pasiekimus, pastebimi teigiami šių mokinių ugdymosi pasiekimų pokyčiai; 

     • Gimnazijoje sėkmingai įgyvendintas suplanuotas mokymosi dienų, skirtų kultūrinei, 

meninei, pažintinei, sportinei ir kt. pasirinktai veiklai planas, suteikiantis galimybę klasių 

koncentrams patiems numatyti veiklos pobūdį ir trukmę. Visos veiklos įgyvendintos, o daugelis iš 

jų tapo Gimnazijos tradicijomis (Mokslo ir žinių diena, Klasės diena, Savivaldos diena, parko 

tvarkymo, kalėdiniai renginiai). Mokinių savivaldos diena, mokinių kalėdiniai renginiai įgyvendinti 

nuotolinio ugdymo būdu naudojant Microsoft Teams ir ZOOM programas. Netradicinio ugdymo 

diena Gyvenamosios aplinkos tvarkymas (akcija DAROM 2021) gimnazijoje neįvyko, tačiau vaikai 

numatytas veiklas vykdė savarankiškai namuose, padedami tėvų. 

• ugdymo programų įgyvendinimas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias 

programas vykdytas sėkmingai. Didesnis dėmesys skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams pritaikytų programų rengimui ir jose numatomų gebėjimų planavimui pagal pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijas. Karantino metu pagalba 

mokiniams teikta nuotoliniu būdu. Ypatingas dėmesys (kovo–birželio mėnesiais) skirtas abiturientų 

pasiruošimui laikyti brandos egzaminus. Šiems mokiniams (egzamininiams dalykams) buvo skirtos 

papildomos konsultacijos (98 konsultacijos). 

• pamokos, skiriamos mokinių poreikiams tenkinti, buvo naudojamos mokinių pasirinktiems 

dalykams ir turinčių mokymosi sunkumų mokinių poreikiams tenkinti. 2020–2021 m. m. 1–4 

klasėse buvo skirta 13 val. mokymosi pagalbai teikti. 16 val. skirta 5–II klasėse socialinio emocinio 

ugdymo programos įgyvendinimui. 30 val. skirta 5–II klasės mokiniams anglų, matematikos, 

lietuvių kalbos ir chemijos žinių gilinimui ir spragų likvidavimui. Mokiniams sudarytos sąlygos 

ruoštis olimpiadoms, konkursams. 

• vykdant „Kokybės krepšelio“ projektą ir taikant tarpdalykinę integraciją sėkmingai pavyko 

mažinti mokinių mokymosi krūvius. Toks integravimas sėkmingiau vykdomas pradinėse klasėse, 

nes mokytojas vienas planuoja dalykų integravimo galimybes ir laiką arba vykdo tai kartu su kitais 

mokytojais per projektus. Dalykų mokytojai pripažįsta, kad integruotos pamokos leidžia įdomiau ir 

efektyviau pateikti informaciją mokiniams, juos sudominti. Ieškant integravimo galimybių ir 

išankstinio dalykų temų integravimo sklandesnio planavimo reikėtų siekti efektyvesnio mokytojų 

bendradarbiavimo. 

• nuosekliai įgyvendinama mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarka. Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo maksimalus pamokų skaičius skirtas poreikį aptarus per klasių tėvų 

susirinkimus; 

• tenkinami daugumos mokinių saviraiškos poreikiai: neformaliojo švietimo programoms 

vykdyti išnaudotos 90 proc. skirtų valandų. 

• tenkinami specialieji mokinių poreikiai, teikiant specialiojo pedagogo-logopedo, socialinio 

pedagogo, psichologo pagalbą; 
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• 2020–2021 m. m. pasiteisino  socialinių emocinio įgūdžių ugdymo programų „Paauglystės 

kryžkelės“, „Laikas kartu“ ir „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimui skirtų valandų panaudojimas. 

Programos bus tęsiamos ir kitais mokslo metais 1–IV klasėse. 

• profesinis konsultavimas 2020–2021 m. m. buvo įgyvendinamas klasių vadovų, per 

technologijų pamokas I–II klasėse ir klasės valandėles, Savivaldos dieną.  Profesinio informavimo 

ir konsultavimo mokytojos organizavo išvykas ir virtualius prisijungimus į įvairias profesijų 

parodas, technikos mokyklas ir kolegijas, aukštąsias mokyklas Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje, 

Kretingoje.  

•  2020–2021 mokslo metais 19 abiturientų pasirinko 44 VBE ir 14 MBE. Lietuvių k., 

matematikos, anglų k., informacinių technologijų, fizikos egzaminų rezultatai aukštesni negu 2019–

2020 mokslo metais. Kitų dalykų įvertinimai žemesni nei 2019–2020 m. m. 

•    VBE balų vidurkis 

 

Metai 

(mok.) 

Lietuvių k. 

(mok.) 

Matema-
tika 

(mok.) 

Anglų k. 

(mok.) 

Istorija 

(mok.) 

Biologija 

(mok.) 

Geografi
ja 

(mok.) 

Inf. 
techn. 

(mok.) 

Fizika 

(mok.) 

Chemija 

(mok.) 

Rusų k. 

(mok.) 

Vokiečių 
k. 

(mok.) 

Bendras 
laikytų 

VB 

ezaminų 

vidurkis 

(mok.) 

2019 
(26) 

34,65 
(23) 

18,26 
(19) 

65,65 
(20) 

35,56 
(9) 

46  
(8) 

46  
(1) 

24,33 
(6) 

32,33 
(9) 

- 
94  
(2) 

100 
(1) 

39,83 
(98) 

2020 
(18) 

30,3 
(10) 

8,375 
(8) 

70,3 
(13) 

61  
(3) 

51,25
(4) 

37  
(2) 

39  
(1) 

31,33 
(3) 

- - 
- 43,93

(44) 

2021 
(19) 

34,63 
(16) 

27,58
(12) 

74 
(15) 

52  
(6) 

49 (4) - 
41,5 
(2) 

42 (1) 19 (1) 93 (1) 
- 58,48 

(46) 

 

 Neišlaikyta valstybinių egzaminų – 2 (2020 m. – 7). Bendras laikytų egzaminų vidurkis 

padidėjo 14,55 balo (2021 m. – 58,48; 2020 m. – 43,93, o 2019 – 39,83). 

 

Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir matematikos patikrinimas 2020 m. nebuvo organizuotas. 

2021 m. PUPP dalyvavo 45 mokiniai. Lietuvių kalbos ir matematikos PUPP balo vidurkiai: 

 

Metai Lietuvių kalba Matematika 

2019 6,86 4,63 

2020 - - 

2021 6,51 5,89 

 

 Įvertinant 2020–2021 m.m. ugdymo procesą galima išskirti: 

 

PRIVALUMAI 

 Atsižvelgiant į mokinių poreikius, tėvų 

pageidavimus ir mokyklos galimybes, 

tikslingai panaudotos ugdymo plano 

valandos. 

 Specialiųjų poreikių mokiniams kryptingai 

teikiama specialioji pedagoginė pagalba. 

 Išnaudotos mokinių poreikiams tenkinti 

skiriamos valandos gabiųjų mokinių 

ugdymui. 

 Įdiegtas elektroninis dienynas, Microsoft 

Teams, efektyvi tėvų informavimo 

TRŪKUMAI 

 Esant šiai 2020–2021 MK finansavimo 

metodikai pagal turimą mokinių skaičių 

(esant jungtinėms klasėms) riboja ugdymo 

plano (neformaliojo švietimo (NŠ))  

įgyvendinimo galimybes Gimnazijos spec. 

ugdymo skyriuje. 

 Mokinių pavėžėjimo grafikas ribojo NŠ 

užsiėmimų lankymą. 

 Tik dalinai įgyvendinamas  Mokymosi 

krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 

14–19 metų mokiniams modelis dėl 
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priemonė. 

 Projektinė veikla mokiniams suteikė 

galimybę plėsti savo akiratį. 

 Projektinė veikla atvėrė kūrybinio ir kritinio 

mąstymo plėtojimo galimybę. 

 Sėkmingai vykdytas nuotolinis mokymas. 

nepalankios mokinio krepšelio finansavimo 

metodikos.  

 Nepakankamai teikiama socialinė pagalba. 

 

GALIMYBĖS 

 Elektroninės tėvų informavimo apie mokinių 

ugdymosi rezultatus sistemos tobulinimas. 

 Sistemingas gabių mokinių ruošimas dalykų 

olimpiadoms bei konkursams. 

 Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas 

esant visiems pagalbos specialistams. 

PAVOJAI 

 Dalis tėvų nesugeba užtikrinti, kad jų 

vaikas sistemingai lankytų pamokas, 

dalyvautų nuotolinėse pamokose bei 

nuotolinių pamokų metu įsijungtų kameras; 

 Dažna (esant Covid-19 pandemijai) 

švietimą reglamentuojančių dokumentų 

kaita įtakoja švietimo būklės nestabilumą. 

 

II SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas reglamentuoja pradinio, pagrindinio, vidurinio 

ugdymo programų įgyvendinimą Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje (toliau – Gimnazija) ir 

Specialiojo ugdymo skyriuje (toliau –Skyrius). 

2. 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas sudarytas vadovaujantis 2021–2022 m. m. ir 

2022–2023 m.m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio  ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-

688  bei kitais švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Gimnazijos strateginiu 

planu, įsivertinimo duomenimis bei mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų siūlymais. 

3. Ugdymo plano tikslas: kad kiekvienas mokinys pasiektų geresnius ugdymo(si) rezultatus 

ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

4. Ugdymo plano uždaviniai:  

4.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti mokantis pagal 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams pritaikytoms programoms;  

4.2. tikslingai planuoti ir organizuoti ugdymą optimizuojant mokymosi krūvius; 

4.3. ugdymo turinio formavimą ir įgyvendinimą grįsti metodine veikla, mokymosi aplinkos 

tobulinimu, finansiniais ištekliais; 

4.4. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį. 

5. Gimnazijos ugdymo planą rengia 2021 m. birželio 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-95 

sudaryta darbo grupė. 

6. Ugdymo plano projektas suderintas Gimnazijos tarybos posėdyje (2021-06-29, protokolas 

Nr.V9-2), Mokytojų tarybos posėdyje (2021-06-29, protokolas Nr.S5-4), mokyklos bendruomenei 

susipažinti pateiktas gimnazijos internetinėje svetainėje. 

7. Ugdymo planas suderintas Gimnazijos tarybos posėdyje (2021-08-30, posėdžio protokolo  

Nr.V9-3 nutarimas), Mokytojų tarybos posėdyje (2021-08-30, posėdžio protokolo Nr.S5-6 

nutarimas). 

8. Ugdymo planas koreguojamas esant nenumatytiems atvejams ugdymo proceso metu, 

pasikeitus ugdymo proceso finansavimui išlaikant minimalų pamokų skaičių dalykų programoms 

įgyvendinti ir minimalų privalomų pamokų skaičių mokiniui. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 

9. Ugdymo proceso trukmė. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas 

atitinkamai: 
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Klasė Ugdymo proceso 

Pabaiga 

Ugdymo proceso trukmė 

ugdymo dienomis 

1–4 

5–I0 

III 

IV 

2022-06-09 

2022-06-23 

2022-06-16 

2022-05-26 

175 

185 

180 

165 

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

11. Gimnazijos IV klasės mokiniui laikius pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario 

(Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laikė egzaminą ar įskaitą, nukeliama į 

artimiausią darbo dieną po atostogų. IV klasės mokiniui laikius pasirinktą brandos egzaminą 

ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši 

diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. 

12. Gimnazija ir jos skyrius dirba penkias dienas per savaitę. 

13. Gimnazijoje nuo 2021-09-01 nustatomas pamokų ir pertraukų laikas: 

   1 pamoka – 8.30–9.15 

   2 pamoka – 9.25–10.10 

                        3 pamoka – 10.30–11.15 

   4 pamoka – 11.35–12.20 

   5 pamoka – 12.40–13.25 

   6 pamoka – 13.35–14.20 

   7 pamoka – 14.30–15.15 

14. Ugdymosi procesas Gimnazijoje organizuojamas trimestrais ir pusmečiais: 

14.1. Gimnazijoje ir jos Skyriuje pagal pagrindinio ugdymo programą (1–II) kl. skirstomas 

trimestrais (2021-06-29 Gimnazijos tarybos  posėdžio protokolo Nr.V9-2  nutarimas). Nustatoma 

tokia trimestrų trukmė: 

1–4 klasės (175 u. d., 35 sav.) 
I trimestras – 09-01–11-30  (60 u. d.) 

II trimestras – 12-01–03-10  (56 u. d.) 

III trimestras – 03-14–06-09 (59 u. d.) 

5–II klasės (185 u. d., 37 sav.) 
I trimestras – 09-01–11-30 (60 u. d.) 

II trimestras – 12-01–03-18 (61 u. d.) 

III trimestras – 03-21–06-23 (64 u. d.) 

14.2. Ugdymosi procesas pagal vidurinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais. 

Nustatoma tokia pusmečių trukmė: 

III gimnazijos klasės (180 u.d. 36 sav.) 
I pusmetis – 09-01 – 01-31 (93 u.d.) 

II pusmetis – 02-01 – 06-16 (87 u. d.) 

IV gimn. klasės (165 u.d., 33 sav.) 
I pusmetis – 09-01 – 01-14 (82 u. d.) 

II pusmetis – 01-17 – 05-26 (83 u. d.) 

 14.3. Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Gimnaziją gali neiti 1–5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–IV klasių mokiniai. Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių 

nelaimių, dienyne žymimos datos ir parašoma „Pamokos nevyko dėl...“. Šiais atvejais teminis 

planas koreguojamas. 

 14.4. Ugdymas Gimnazijoje esant ypatingoms aplinkybėms ar aplinkybėms, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali 

būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso 
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organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių arba aplinkybių Gimnazijoje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

pobūdį ir apimtis.  

 14.4.1. Gimnazija, esant situacijoms, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali priimti sprendimą mokiniams, kurie mokomi 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu: 5–8 klasių mokiniams iki 10 procentų ugdymo procesui 

skiriamo laiko per mokslo metus, o 9–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams – iki 30 procentų. 

 14.4.2. Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

Gimnazija užtikrina, kad sinchroniniam ugdymui būtų skirta ne mažiau kaip 60 procentų ugdymo 

proceso laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui (per savaitę, mėnesį, 

mokslo metus). 

 14.4.3.  Esant ekstremalioms aplinkybėms gimnazijoje darbas organizuojamas laikant 

susitarimų (priedas Nr. 2). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

15. Ugdymo turinio planavimas: 

15.1. 2021-06-29 Mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr.S5-6 nutarimu ugdymo turinys 

planuojamas: 

15.1.1.  Gimnazijos ir jos skyrių 1–4 klasėse – Gimnazijos ugdymo plano 54 punkte nurodytam 

pamokų skaičiui vieniems metams; 

15.1.2. Gimnazijos ir jos skyrių 5–II klasėse Gimnazijos ugdymo  planų  60 punkte nurodytam pamokų 

skaičiui ne mažiau kaip vieniems metams (I-iems metams ilgalaikiame plane, II-iems metams –  

perspektyviniame ilgalaikiame plane); 

15.1.3. Gimnazijos III, IV klasėse – Gimnazijos ugdymo planų 64.3 punkte nurodytam pamokų skaičiui 

dvejiems metams. 

15.2. Pasirenkamųjų dalykų ir pasirenkamųjų dalykų modulių turinys planuojamas atsižvelgiant į skirtą 

valandų skaičių. 

15.3. Neformaliojo švietimo programos turinys planuojamas metams. 

15.4. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo programos rengiamos ne trumpiau kaip trims mėnesiams. 

15.5. Dalykų ilgalaikiai planai, temos/pamokos planai, pasirenkamųjų dalykų ir modulių programos, 

neformaliojo švietimo programos rengiamos ir detalizuojamos Gimnazijos metodinės tarybos priimtais 

sprendimais. 

16. Sprendimus dėl 2021–2022 mokslo metais 15 ugdymo dienų organizavimo laiko 

gimnazija priima:  

16.1. netradicinio ugdymo dienos: 

Mėnuo  Planuojama veikla 

09-01 Mokslo ir žinių diena 

10 Savivaldos diena 

10 Parko tvarkymo diena 

11 Savanorystės diena 

11 Mano profesija 

12 Kalėdiniai renginiai 

04 Gyvenamosios aplinkos tvarkymas (akcija DAROM 2022) 

05 Paskutinio skambučio šventė 

06 Tėvų ir vaikų dirbtuvės 

05 (06) Socialinio emocinio ugdymo diena 1–4 klasių mokiniams 

Liūtų naktis 5–IV klasių mokiniams 

06 Integruotų mokomųjų dalykų diena 

06 Vaikų gynimo diena 

06 Pažintinių ekskursijų diena 



 6 

06 Edukacinių išvykų diena 

06 Edukacinių išvykų diena 

            16.2. veikla planuojama atsakingų asmenų veiklos planuose ir fiksuojama elektroniniame 

dienyne. 

16.3. pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pažintinė, kultūrinė, 

meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo 

proceso veiklos dalis. Gimnazija priima sprendimą šiai veiklai per mokslo metus skirti iki 30 

pamokų, atsižvelgdama į pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose 

numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amžių. Veikla siejama ne tik su mokyklos ugdymo tikslais, 

bet ir su mokinių mokymosi poreikiais. Ši veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose 

aplinkose: muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose. Veiklos 

organizuojamos organizuojamos per mokslo metus (2021-08-30 Gimnazijos tarybos posėdžio 

protokolo Nr.V9-3 nutarimas). Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla planuojama 

ilgalaikiuose planuose. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

17. Mokinio individualaus ugdymosi plano sudarymas: 

17.1. Siekiant individualizuoti ugdymą ir padėti mokiniui sėkmingai mokytis, sudaromi III–

IV klasių mokinių individualūs ugdymo planai. 

17.2. Mokinio individualus ugdymo plano tikslas – padėti mokiniui planuoti, kaip pagal 

savo išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę dėl sąmoningo 

mokymosi, gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus. 

17.3. Individualus ugdymo planas – mokinio, besimokančio pagal vidurinio ugdymo 

programą ar pritaikytas bendrojo ugdymo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pasirinkti mokytis per tam tikrą laikotarpį (pvz.: vienerius ar dvejus metus, trimestrą, 

pusmetį ir kt.) dalykai, dalykų kursai ir moduliai, vertinimo laikotarpiai suderinti su Gimnazijos 

galimybėmis. Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, parengia 

individualų ugdymo planą, suderintą su Gimnazijos galimybėmis. 

17.4. Mokinio individualų ugdymo planą, suderintą su Gimnazijos galimybėmis, sau 

parengia kiekvienas mokinys, besimokantis pagal vidurinio ugdymo programą. 

17.5. Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, besimokančiam savarankiško 

mokymosi proceso organizavimo būdu ar mokomam namie. 

17.6. Pagal poreikį mokinio individualus ugdymo planas sudaromas besimokantiesiems 

pagal pagrindinio ir specialiojo ugdymo programas (dėl mokymosi namuose, mokymosi spragų 

išlyginimo ir kt.). 

17.7. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir patiria mokymosi 

sunkumų (pvz.: mokiniai, grįžę iš užsienio), itin sėkmingai mokosi, siekia pagerinti vieno ar kelių 

dalykų pasiekimus ir pan., dalykų mokytojams siūlant, o mokiniui ir tėvams sutinkant, gali būti 

sudaromas individualus ugdymo planas. 

17.7.1. individualaus ugdymo plane numatomi artimiausi ir tolesni mokinio ugdymo(si) 

tikslai ir būdai jų siekti; 

17.7.2. individualus ugdymo planas sudaromas rašytine forma sutartam laikotarpiui. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATA GIMNAZIJOJE 

 

18. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo programas:  

   18.1. vadovaujasi 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 
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normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ (toliau – Higienos norma).  

18.2. Gimnazijoje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės 

užtikrinimo klausimus sprendžia gimnazijos direktoriaus 2018 m spalio 2 d. įsakymu Nr.V-254 

sudaryta vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir 

jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr.V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos 

sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

18.3. Gimnazija, 1–IV klasėse įgyvendindama ugdymo turinį, organizuoja kryptingas 

sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas. Gimnazija dirba įgyvendindama  Socialinio 

emocinio ugdymo programą, nuosekliai ugdančią socialines ir emocines kompetencijas, apimančią 

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

sveikos gyvensenos skatinimą ir sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti, 

įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto 

prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“. Programa įgyvendinama 

veiklas integruojant į klasės vadovo darbą 1–4, III–IV klasėse, o 5–10 klasėse naudoti mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti skirtas pamokas.  

18.4. sudaro sąlygas mokytis mokinių, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų kuriamoje 

psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, laiku pastebi ir nedelsdama 

sustabdo patyčių ir smurto apraiškas, užtikrina higienos reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį;  

18.5. sudaro sąlygas mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, 

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

neformaliojo švietimo veiklų organizuodama už Gimnazijos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose 

įstaigose ir pan.).  

19. Į Gimnazijos biologijos pamokų ir neformaliojo švietimo veiklų turinį integruojama 

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 programos patvirtinimo“.  

20. Gimnazijoje į 5–10 klasių auklėtojo darbą yra integruojamos etninės kultūros bendrosios 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. 

įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio 

ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ ir Ugdymo karjerai programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-

72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ įgyvendinimo formų mokyklos ugdymo 

turinyje. 

22. Gimnazijoje priimtas sprendimas sudaryti sąlygas mokiniui kasdien turėti fiziškai 

aktyvią pertrauką tarp pamokų, ne trumpesnę kaip 20 min., sudarant sąlygas pasivaikščioti 

Gimnazijos parke ar vidiniame kieme.  

23. Gimnazija, sudarydama metinį veiklos planą, planuoja ir organizuoja kryptingus sveikos 

gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginius.  

24. Gimnazija ugdymo(si) aplinką kuria, vadovaudamasi Higienos normomis, Ugdymo 

programų aprašais.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

 25. Ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo principai: 

 25.1. 2021-06-29 Gimnazijos tarybos posėdžio protokolo Nr.V9-2 nutarimu ugdymo 

individualizavimas ir diferencijavimas ugdymo procese  atsižvelgiant į Gimnazijos galimybes ir mokinių 

poreikius vykdomas: 

 25.1.1. pamokoje individualizuojant ir diferencijuojant pamokos turinį, skiriant namų darbus; 
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 25.1.2. pagrindinio ugdymo II-ojoje dalyje ugdymas individualizuojamas ir diferencijuojamas sudarant 

mokiniams galimybę pasirinkti dalyko modulį, sudarant skirtingo pajėgumo grupes atskirų dalykų mokymui; 

25.1.3. pagal vidurinio ugdymo programą – organizuojant ugdymą pagal individualius mokinių 

ugdymosi planus; 

25.1.4. iš pamokų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriant grupines konsultacijas mokiniams, 

turintiems mokymosi sunkumų ir gabiems, vykdomiems projektams. 

25.1.5.  individualizuojant ugdymo turinį specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams; 

25.1.6.  per specialiąsias ir logopedines pratybas; 

25.1.7. sudarant mokiniams galimybes pasirinkti jų poreikius atitinkančias neformaliojo švietimo 

programas ir popamokinę, projektinę veiklą. 

25.2. Mokymo individualizavimas ir diferencijavimas atsispindi mokytojų temos ir/ar pamokos 

planuose, spec. poreikių mokinių ugdymo programose, dalyko modulio programose, neformaliojo švietimo 

programose, spec. pedagogo-logopedo darbo planuose, individualiuose mokinių ugdymosi planuose. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

26. Pamokos, skiriamos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti: 

26.1. Gimnazijoje direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už 1–8 klases, yra 

atsakingas ir už mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą. 

26.2. Šios pamokos skiriamos pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams, ugdymo 

diferencijavimui ir kitai veiklai (pamokoms, skirtoms mokymo(si) pagalbai, konsultacijoms ir kt.), 

kuri prisidėtų prie mokinių nuoseklaus kompetencijų ugdymo. 

26.3. 2021-06-29 Gimnazijos tarybos posėdžio protokolo Nr.V9-2 nutarimu valandos skiriamos: 

26.3.1. 1–4  klasėse:  

26.3.1.1. Integruota informacinių technologijų pamoka per lietuvių kalbos ir matematikos 

pamoką – 13 val.; 

26.3.1.2. finasinio raštingumui –1,5 val.; 

26.3.2. 5–II klasėse: 

26.3.2.1. mokinių konsultavimui, turint mokymosi sunkumų ar rengiantis olimpiadoms, 

vykdant projektus – 45 val.; 

26.3.2.2. Matematikos ir lietuvių kalbos žinių gilinimui, diferencijavimui – 14 val.; 

16.3.2.3. informacinių technologijų stiprinimas – 3 val,; 

 26.3.2.4. Socialinio emocinio ugdymo programos įgyvendinimui – 17 val.; 

 26.3.3. besimokančių pagal skirtingas vidurinio ugdymo dalykų bei kursų programas, pasirenkamųjų 

dalykų ir dalykų modulių laikinosioms grupėms sudaryti Gimnazijoje. 

 27. Gimnazija, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

 27.1. klasės auklėtojai, socialinis pedagogas, psichologas nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku 

nustato, kokios reikia pagalbos, ir teikia ją mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki 

socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, taip pat antramečiaujantiems; 

 27.2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus; 

  27.3. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus mokyklos bendruomenėje; 

  27.4. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) Vaiko gerovės komisija 

sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; 

  27.5. tobulina gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, itin daug 

dėmesio skirdama grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam 

vertinimui; jais grindžia reikiamus sprendimus dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių 

pasiekimų dinamikos, mokytojų ir visos mokyklos indėlio į mokinių pažangą; 

  27.6. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų 

ir poreikių mokiniams, berniukams ir mergaitėms. Mokytojai gali prireikus pasitelkti švietimo 

pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į mokinių mokymosi 

pagalbos poreikius; 
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 27.7. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą. 
 28. Gimnazija užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų 

prevenciją (iš anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų išvengti), intervenciją 

(sprendžiant iškilusias problemas) ir žemų pasiekimų kompensacines priemones (suteikiant tai, ko 

mokiniai negali gauti namuose ir pan.).  

29. Gimnazija mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. 

Mokytojui rekomenduojant yra skiriamos papildomos valandos mokinių konsultavimui, kai 

mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų; kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys 

įvertinamos nepatenkinamai; kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko 

įvertinimus; kai mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis nei numatyta Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose ir mokinys nedaro pažangos; kai per Nacionalinį mokinių 

pasiekimų patikrinimą mokinys nepasiekia patenkinamo lygmens, kai mokinys demonstruoja 

aukščiausio lygmens pasiekimus, kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 
 

30. Gimnazijoje ne mažiau kaip du kartus per mokslo metus organizuojamos atvirų durų 

dienos, kurių metu mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) numatomos galimybes kartu su 

mokytojais ir mokiniais dalyvauti planuojant, įgyvendinant ugdymo procesą, aptariant mokinių 

pasiekimus ir pažangą, priimant sprendimus dėl Gimnazijos priemonių ugdymo(si) kokybei gerinti.  

31. Gimnazija, naudodamasi elektroninio dienyno galimybėmis, užtikrina, kad mokytojai ir 

mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) informacija apie mokinių mokymąsi, pasiekimus ir pažangą, 

mokymosi poreikius ir motyvaciją, iškilusius sunkumus keistųsi abipusiškai ir laiku. Tėvai 

(globėjai, rūpintojai) turi padėti Gimnazijai spręsti problemas, susijusias su vaiko mokymosi 

pasiekimų gerinimu.  

32. Gimnazija, įgyvendama pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, konsultuoja ir 

skatina mokinių tėvus:  

32.1. sukurti mokiniams tinkamą edukacinę aplinką namuose;  

32.2. savo pagrįstais lūkesčiais motyvuoti vaiką mokytis;  

32.3. padėti vaikams mokytis namuose;  

32.4. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose, išsakyti 

mokyklos tobulinimo lūkesčius. 
 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 
 

33. Integravimas: 

33.1. Atsižvelgiant į gimnazijos kontekstą ir ugdymo turinį į klasės auklėtojų darbą 

integruojama 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 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos patvirtinimo“, Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

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

programos patvirtinimo“;  

33.2. Gimnazija į ugdymo turinį integruoja: 

33.2.1. Remiantis 2019 m. metodinės tarybos 2019 08 29 d.  protokolo Nr. 6 nutarimu 

Mokinių sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąjoji programa 1–8 kl. 

integruojama į 3 klasės valandėles, 2 pasaulio pažinimo (gamtos) pamokas, 2 dorinio ugdymo 

pamokas, 5–8 kl. į 2 žmogaus saugos pamokas, į 2 psichologo užsiėmimus 1–8 klasėse, į 2 

socialinio pedagogo užsiėmimus 1–8 klasėse. 

33.2.2. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 
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įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos patvirtinimo“ integruojama į Lions Quest programos klasės valandėles 1–12 

klasėse.  

33.2.3. Gimnazijos I–IV klasėse integruojama sekančiai: 

Dalykas.  

Klasės valandėlės 

Tema  Val. 

skaičius 

        I klasė  

Dorinis ugdymas 

 

Draugystė ir meilė. Savo asmeninių savybių, padedančių 

išlaikyti draugiškus santykius, įsisąmoninimas. 

 

1 

Kūno kultūra 

 

Fizinis aktyvumas. Pasyvaus gyvenimo būdo įtaka lėtinių ligų 

atsiradimui. 

1 

Biologija 1. Sveikos mitybos principai ir taisyklės. Medžiagų apykaita 

organizme. Paros maistinių ir energijos poreikių tenkinimas. 

Vandens ir maisto reikšmė sveikatai. 2.Maisto papildai, 

maisto priedai, genetiškai modifikuoti organizmai, jų poveikis 

sveikatai. 3. Asmeninės mitybos plano sudarymas, remiantis 

mitybos rekomendacijomis paaugliams. Netinkamų maisto 

produktų vartojimas kaip lėtinių ligų rizikos veiksnys. 

Valgymo sutrikimų priežastys, jų poveikis augimui ir raidai. 

4. Užkrečiamųjų ligų prevencija. Bendraamžių, žiniasklaidos, 

mados, reklamos poveikis asmens higienai. Ekologiškos 

gamtinės kilmės higienos priemonės. Būdai aplinkos švarai ir 

tvarkai palaikyti. 

4 

Žmogaus sauga 1.Pirmoji pagalba ūmių ligų atveju. 2. Streso valdymas. 2 

Psichologas 1. Savivertė. Savo temperamento, charakterio savybių 

pažinimo svarba, tvirto charakterio ugdymo būdai. 2. 

Emocijos ir jausmai. Įvairiose situacijose kylantys jausmai. 

Impulsyvaus reagavimo pasekmės savijautai ir santykiams su 

kitais. 

2 

Socialinis 

pedagogas 

Tarpasmeninių konfliktų samprata, konstruktyvūs ir 

nekonstruktyvūs konfliktų sprendimo būdai. Empatijos 

reikšmė bendraujant. Aukojimosi, donorystės, savanoriavimo 

prasmė asmens ir visuomenės gerovei. 

2 

 II klasė  

Dorinis ugdymas 

 

1. Šeimos reikšmė asmens ir visuomenės gyvenime. Tinkami 

ir netinkami santuokos sudarymo, šeimos kūrimo motyvai. 2. 

Būsimo sutuoktinio asmenybės pažinimo svarba būsimos 

šeimos darnos siekiui įgyvendinti. Asmenų lygiavertiškumo, 

atsakomybės, pareigų pasidalijimo šeimoje principų svarba 

2 

Kūno kultūra Tinkamo mankštinimosi plano, pratimų komplekso 

sudarymas. Taisyklingos laikysenos, kvėpavimo, grūdinimosi 

principai, reikšmė sveikatai. 

2 

Biologija 1. Lytinis brendimas. Kūno priežiūra ir puoselėjimas. Kūno 

unikalumo pripažinimas, atsparumas peršamiems ,,idealaus“ 

vyro ar moters kūno įvaizdžio stereotipams. 2. Šeimos 

planavimo svarba ir metodai. Palankios ir žalingos nėštumo 

sąlygos (fiziniai, psichologiniai, socialiniai veiksniai). 3. 

Skirtingos lytinės orientacijos. Skirtingos lytinės orientacijos 

asmenų patiriami išgyvenimai visuomenės kontekste. Pagarba 

kito asmens intymumui, jo pasirinkimui. Atsakingas lytinis 

elgesys. Susilaikymo nuo lytinių santykių paauglystėje 

privalumai. 4. Veikla ir poilsis. Racionalios dienotvarkės 

4 
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reikšmė gerai savijautai, darbingumui. Dienotvarkės 

koregavimas, atsižvelgiant į besikeičiančius poreikius. 

Psichologas 1. Trumpalaikio ir ilgalaikio streso poveikis sveikatai. Streso 

valdymo strategijos. Egzaminų, testavimo sukeliamo streso 

prevencija ir valdymas. 2. Savitvarda. Dėmesio koncentracijos 

ir išlaikymo, savikontrolės svarba kryptingai veikiant ir 

siekiant norimo rezultato. Stiprios valios reikšmė ir prasmė 

žmogaus gyvenimui. Valios, atkaklumo ugdymo būdai. 

Saviugdos reikšmė asmenybės raidai. 

2 

Socialinis 

pedagogas 

1. Asmenys ar organizacijos, galinčios suteikti pagalbą 

susidūrus su rizikingomis situacijomis. Lytinė prievarta, 

teisinė ir moralinė atsakomybė už jos naudojimą. 

Pasipriešinimo smurtui būtinybė ir būdai. 2. Pagrindinės 

bendravimo virtualiojoje erdvėje etikos, saugaus interneto 

naudojimosi taisyklės. Moralinė ir teisinė atsakomybė už 

elgesį virtualiojoje erdvėje. 3. Pavojai internete ir naudojantis 

telefonu: įtraukimas į rizikingas veiklas ir/ ar nusikalstamas 

veikas, nelegalų darbą (vergystę), pornografiją, prostituciją, 

seksualinis priekabiavimas ir kita. Pagalbos šaltiniai, 

susidūrus su pavojais internete ir naudojantis telefonu. 

3 

 III klasė  

Dorinis ugdymas Veikla ir poilsis. Racionalaus miego, mokymosi ir laisvalaikio 

ritmo planavimas. Veiksniai, lemiantys protinį darbingumą. 

Poilsio ir miego reikšmė asmens sveikatai. 

2 

Kūno kultūra 1. Fizinių ypatybių (jėgos, greitumo, ištvermės, lankstumo, 

vikrumo) lavinimo pagrindiniai principai ir būdai. Pratimų 

sistemos, padedančios darniai lavinti kūną. 2. Taisyklingos 

laikysenos principai, poveikis sveikatai. Būtinybės koreguoti 

ydingą laikyseną pagrindimas. 

3 

Biologija 1. Sveikos mitybos principai ir taisyklės. Mitybos poveikis 

organizmo būklei, fiziniam aktyvumui, nėštumui, vaisiaus 

vystymuisi. 

2. Maisto produktų laikymo sąlygos. Vitaminai, makro ir 

mikroelementai, maisto papildai, priedai, teršalai, genetiškai 

modifikuoti organizmai. Netinkamų maisto produktų 

vartojimo 

įtaka lėtinėms ligoms atsirasti. 

3. Natūralūs organizmo valymo būdai. 

4. Reklamos įtaka asmens higienos priemonių ir paslaugų 

pasirinkimui. Neatsakingo higienos priemonių naudojimo 

pasekmės sveikatai. 

5. Ekologiška ir ergonomiška aplinka. Švarios ir tvarkingos 

aplinkos išsaugojimas. 

5 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

1. Savivertės tema V. Šekspyro dramoje „Hamletas“. Savo 

tapatumo, unikalumo suvokimas. Išorinių veiksnių įtaka 

asmens savivertės formavimuisi. Asmens, turinčio teigiamą 

savivertę, bruožai. Galimi charakterio ugdymo būdai. 2. 

Meilės jausmo raida J. Tumo – Vaižganto apysakoje „Dėdės ir 

dėdienės“. Įvairios meilės sampratos: meilė kaip 

susižavėjimas, meilė kaip draugystė, santuokinė meilė kaip 

įsipareigojimas, ištikimybė ir atsakomybė kitam. Meilės, 

lytinio potraukio, įsimylėjimo panašumai ir skirtumai. 3. 

Emocijų, jausmų raiškos būdai V. Krėvės dramoje 

4 
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„Skirgaila“. Emocijos ir jausmai. Savo jausmų pažinimo 

svarba savo elgesio reguliacijai, santykių su kitais kokybei. 

Tinkami emocijų, jausmų raiškos būdai. Trumpalaikio ir 

ilgalaikio streso poveikis sveikatai. Streso valdymo 

strategijos, būdai, egzaminų, testavimo sukeliamo streso 

prevencijos ir valdymo būdai. 4. Savo poreikių, norų 

suvokimas ir įsisąmoninimas Šatrijos Raganos apysakoje 

„Sename dvare“. Atsparumas rizikingam elgesiui. Savo 

poreikių, norų suvokimas ir įsisąmoninimas, priimtinų būdų 

jiems patenkinti numatymas. 

 IV klasė  

Dorinis ugdymas 1. Vyro ir moters vaidmenų šeimoje, bendruomenėje ir 

visuomenėje įvairovė, jų raiškos galimybės. Gyvenimo 

santuokoje ir gyvenimo nesusituokus pranašumai ir trūkumai. 

Dažniausios sutuoktinių bendravimo klaidos, jų prevencijos 

būdai. 2. Skyrybų priežastys ir pasekmės asmens, šeimos, 

bendruomenės ir visuomenės gerovei. Tėvų atsakomybė 

vaikams po skyrybų. 

3 

Kūno kultūra Sveikatai palankių priemonių ir paslaugų pasirinkimas, 

kritiškas reklamuojamų produktų vertinimas. 

1 

Biologija/chemija Mitybos teorijos. Informacijos apie mitybą tinkamas ir 

netinkamas pateikimas, reklamos keliami pavojai. Veiksniai, 

darantys įtaką kūno įvaizdžio formavimuisi. Įvairios dietos, jų 

poveikis organizmui. Valgymo sutrikimai, jų prevencija. 2. 

Lytinis brendimas. Galimos nevaldomos lytinės aistros 

tenkinimo pasekmės: nenorimas (krizinis) nėštumas, lytiškai 

plintančios infekcijos, teisinė atsakomybė ir kt. Susilaikymo 

nuo lytinių santykių paauglystėje pranašumai. Apsisaugojimo 

nuo nepageidaujamo nėštumo, LPI būdai ir priemonės 

(prezervatyvai, kontracepcijos priemonės ir kt.). 3. Bendra 

vyro ir moters atsakomybė pradedant vaiką. Šeimos 

planavimo svarba. Šeimos planavimo metodai. Nėštumo 

nutraukimo pasekmės moters organizmui, psichologinei 

jausenai, santykiams su partneriu, ateičiai. 

3 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

1. Gyvenimo prasmingumo, vertingumo samprata V. 

Mykolaičio – Putino romane „Altorių šešėly“. Pozityvus, 

konstruktyvus mąstymas ir saviraiška. Vilties reikšmė 

susidūrus su sunkiomis, skausmingomis gyvenimo 

situacijomis. Asmeninės savybės, padedančios asmenybei 

tobulėti ir išreikšti save ar trukdančios tam. Nauji iššūkiai, 

drąsa išeiti iš ,,komforto zonos“ – kaip asmenybės tobulėjimo 

prielaidos. Gyvenimo planų, saviraiškos perspektyvų 

projektavimas. 2. Fizinio, psichinio, seksualinio smurto 

problemos A. Škėmos romane „Balta drobulė“. Fizinio, 

psichinio, seksualinio smurto požymiai, smurtautojų elgesio 

ypatumai. 3. Priklausomybių problema J. Kunčino romane 

„Tūla“. Priklausomybių (alkoholio, tabako, kitų psichiką 

veikiančių medžiagų, lošimų ar kt.) atsiradimo priežastys, 

vystymasis, žala asmens, šeimos, bendruomenės, visuomenės 

sveikatai ir gerovei. 

3 

 

33.2.4. Ugdymas karjerai:  Remiantis 2019 m. metodinės tarybos 2019 08 29 d.  protokolo 

Nr. 6 nutarimu  - Ugdymas karjerai integruojamas į dalykų bendrąsias programas bei kitas veiklas: 
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direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasių vadovai, specialistai renka, vertina ir teikia informaciją, 

reikalingą planuojant bei renkantis mokymąsi, studijas, apie švietimo ir mokslo institucijas, 

priėmimo taisykles, studijų ir mokymo programas; integruotas 17 val. technologijų kursas I klasės 

mokiniams (Ia ir Ib klasėse per pirmąjį pusmetį), II klasėje mokiniai atlieka profesijos pasirinkimo 

tyrimą, kuriam vadovauja psichologė; II klasės mokiniai nuo vasario  mėnesio pradeda dėlioti savo 

individualų ugdymo planą. Mokinius konsultuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir psichologė; 

IV klasėje pagal individualius mokinių pageidavimus atliekami profesijos pasirinkimo testai, 

konsultuoja psichologė. 
 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

34. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra Gimnazijos ugdymo turinio 

dalis ir derinamas su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą 

vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu,  2019 m. 

gruodžio 5 d. Gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-358 patvirtintu 5–IV klasių mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo tvarka ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimą.  

34.1. pradinio ugdymo programos mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 

Pusmečio mokinių pasiekimai fiksuojami atitinkamose Dienyno skiltyse įrašant pasiektą mokymosi 

lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis, nepasiekė pažangos) pagal požymius, aprašytus 

Pradinio ugdymo bendrosiose programose: 

34.1.1 baigus pradinio ugdymo programą yra rengiamas pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas; 

34.1.2 informacija apie mokymosi rezultatus mokiniams ir tėvams pateikiama trumpais 

komentarais, į mokymosi pasiekimų lygius nekonvertuojama; 

34.2. mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio (5 kl. mokinių po adaptacinio laikotarpio) ir 

vidurinio ugdymo programą, pasiekimai vertinami 10 balų sistema: 10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – 

gerai, 7 – pakankamai gerai, 6 – vidutiniškai, 5 – patenkinamai, 4 – pakankamai patenkinamai, 3 – 

nepatenkinamai, 2 – blogai, 1 – labai blogai, taip pat pagal požymius, aprašytus Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose, Vidurinio ugdymo bendrosiose programose. 

34.3. 5 kl. mokinių adaptaciniu laikotarpiu (3 mėnesių) atsižvelgiama į pradinio ugdymo 

programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją, pasiekimai ir 

pažanga pirmą mėnesį pažymiais nevertinami, antrą ir trečią mėnesį pasiekimai nevertinami 

nepatenkinamais pažymiais. 

34.4. pirmąjį pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo mėnesį 5 klasės mokinių 

pasiekimai kontroliniais darbais netikrinami. Mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo 

metodus siekdamas išsiaiškinti mokinių ugdymo (-si) pasiekimus, rugsėjo mėnuo skiriamas 

adaptacijai, taikomas formuojamasis vertinimas; 

34.5. pažymiais nevertinami dorinio ugdymo, žmogaus saugos, pasirenkamieji dalykai, 

specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių kūno kultūros pasiekimai. Rašoma 

„įskaityta“, „neįskaityta“. Socialinė pilietinė veikla vertinama „įskaityta“, „neįskaityta“. 

34.6. ekonomikos, pilietiškumo pagrindų, kūno kultūros, menų, technologijų dalykų 

mokymosi pasiekimai vertinami pažymiu. Vertindami mokinių pasiekimus mokytojai objektyviai 

vertina mokinio daromą pažangą ir pastangas (2021-06-29 Mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr. 

S5-4 nutarimas). 

34.7. pasirenkamųjų dalykų ir pasirenkamųjų dalykų modulių žinios ir gebėjimai vertinami 

pažymiu. 

35. Gimnazija informuoja tėvus apie mokinių mokymosi pasiekimus elektroniniame 

dienyne. 

36. Mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gauti pasiekimų įvertinimai gali būti 

peržiūrimi pateikus Gimnazijos direktoriui motyvuotą prašymą dėl pasiekimų įvertinimo 

objektyvumo nagrinėjimo. 
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DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

37. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja Gimnazijos (skyriaus) 

veiklą, susijusią su mokinių mokymosi krūvių reguliavimu: 

37.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų 

stebėseną ir kontrolę; 

37.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus; 

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

darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai 

darbai neskiriami adaptaciniu laikotarpiu, dieną prieš atostogas, dieną po atostogų ir trimestro/ 

pusmečio paskutinę savaitę. Kontrolinių darbų atlikimo laiką derina klasėje dirbantys mokytojai, 

kiekvieno mėn. paskutinę savaitę fiksuodami kontrolinių darbų tvarkaraštyje, kurį suderina  

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

38. Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas  skiriamas 

minimalus privalomų pamokų skaičius. Maksimalus privalomų pamokų skaičius skiriamas 

suderinus su mokinių tėvais (globėjais) klasių tėvų susirinkimų metu. 

39. Mokiniai gali būti atleisti nuo menų ir kūno kultūros, o išimties atvejais – ir kitų  

privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo (pateikus tėvams prašymą), jeigu 

(remiantis 2013-06-03 Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus V-197 įsakymu 

patvirtinta mokinių, atleistų nuo kūno kultūros ir meno pamokų, užimtumo tvarka):  

39.1. mokosi dailės, choreografijos, muzikos, meno mokyklose ar yra jas baigę; 

39.2. mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose; 

39.3. yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius mokslo metus  

nugalėtojai; 

39.4. mokosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, sanatorijos mokykloje. 

40. Mokiniai nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo 

atleidžiami ir jų pasiekimai įvertinami vadovaujantis Gimnazijos direktoriaus 2013-04-17  įsakymu 

Nr. V-120 patvirtinta mokinių, lankančių ar baigusių specializuotas valstybines ar savivaldybės 

meno ar sporto mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo ir atsiskaitymo už jį 

tvarka. 

41. Gimnazija, mažindama mokinių mokymosi krūvį, vidurinio ugdymo programos dailės, 

šokio ir kūno kultūros pamokas integruoja į neformalųjį švietimą. 

42. 1–4 klasių mokiniams per dieną negali būti daugiau kaip 6, o kitų klasių mokiniams – 7 

pamokos. 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

43. Neformaliojo vaikų švietimo poreikiai ateinantiems mokslo metams yra nustatomi 

atliekant mokinių apklausą, patikslinami mokslo metų pradžioje. Atsižvelgus į poreikius siūlomos 

neformaliojo švietimo programos. 

44. Kokioms Gimnazijos ir jos skyriaus siūlomoms neformaliojo švietimo programoms gali 

skirti laiko, mokiniai apsisprendžia iki rugsėjo 5 d., veikla pradedama nuo rugsėjo 9 d. Mokinių 

pasirinkti neformaliojo švietimo užsiėmimai fiksuojami mokinių registre. 

45. Neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 10 mokinių. 

46. Gimnazijos tarybos 2021-06-29, posėdžio protokolo Nr.V9-2 nutarimu atsižvelgiant į 

Gimnazijos geografinę padėtį, ugdymo koncentrus, klasių komplektų skaičių, neformaliojo švietimo 

organizavimo tradicijas ir tikslingumą, mokinių poreikių tyrimo rezultatus, siūlomos šios  neformaliojo 

ugdymo organizavimo kryptys: meninė, sportinė, mokslinė, kraštotyrinė, techninė, kalbinė, 

socialinė, ekonominė.  

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 
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MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

47.  Mokinių mokymosi organizavimas: 

47.1. mokiniui, negalinčiam mokytis Gimnazijoje, sudaromos sąlygos mokytis Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka savarankiškai ar mokytis namuose. Mokymas namuose 

vykdomas organizuojant pamokas; 

47.2. mokiniui, mokomam pamokose, organizuojamose namuose, Gimnazija, suderinusi su 

mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo 

rekomendacijas, rengia individualų mokinio mokymo namuose planą; namuose mokomam 

mokiniui 1–3 klasėse skiriama 9 savaitinės pamokos, 4 klasėje – 11 pamokų, 5–6 klasėse – 12 

pamokų, 7–8 klasėse – 13 pamokų, I–II klasėse – 15 pamokų, III–IV klasėse – 14 pamokų. Dalį 

pamokų gydytojo leidimu mokinys gali lankyti Gimnazijoje; 

47.3. suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) Gimnazijos direktoriaus įsakymu 

mokinys gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir fizinio lavinimo. Dienyne ir mokinio 

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

gydytojo leidimu lankomų papildomai, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. 

48. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių iš užsienio gyventi ir 

dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ugdymo organizavimas: 

48.1. mokinio užsienio mokykloje įgytus pasiekimus  pripažįsta arba vertina Gimnazija. Jei 

reikia įveikti kai kurių dalykų programų skirtumus, Gimnazija, atsižvelgdama į mokinio 

pageidavimus, numato spragų išlyginimo būdus ir atsiskaitymo formas; 

48.2. mokiniai, kurie išvyksta laikinai gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, pateikę prašymą 

Gimnazijos direktoriui, lietuvių kalbos, istorijos ar visų atitinkamos klasės dalykų gali mokytis 

nuotoliniu mokymosi proceso organizavimo būdu pagal ŠMM 2012-06-28 įsakymą Nr. V-1049 

,,Dėl mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

TRYLIKTASIS  SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

 49. 2021-06-29 Gimnazijos tarybos posėdžio protokolo Nr.V9-2 nutarimu į grupes dalijamos 

(jungiamos): 

                49.1. pradinio ugdymo programos klasės: 

 49.1.1. dalijamos, jeigu vieną dorinio ugdymo dalyką – tikybą (tradicinės religinės bendrijos ar 

bendruomenės) arba etiką pasirinko ne mažiau kaip 7 mokiniai; 

 49.1.2. sudaroma jungtinė gretimų klasių grupė, jei dorinio ugdymo dalyką pasirinko mažiau mokinių; 

 49.1.3. dalijamos užsienio kalbai, jeigu klasėje mokosi  21 ir daugiau  mokinių; 

 49.2. pagrindinio ugdymo programos klasės: 

 49.2.1. dalijamos, jeigu vieną dorinio ugdymo dalyką – tikybą (tradicinės religinės bendrijos ar 

bendruomenės) arba etiką pasirinko ne mažiau kaip 7 mokiniai; 

 49.2.2. sudaroma jungtinė gretimų klasių grupė, jei dorinio ugdymo dalyką pasirinko mažiau mokinių; 

 49.2.3. dalijamos užsienio kalboms (1-ajai ir 2-ajai),  jeigu klasėje mokosi 21 ir daugiau mokinių, 

technologijoms,  informacinėms technologijoms  (pagal higienos normas). 

 50. Laikinųjų grupių sudarymo principai: 

 50.1. 2021-06-29 Gimnazijos tarybos posėdžio protokolo Nr.V9-2 nutarimu laikinosios grupės 

sudaromos: 

 50.1.1. pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą siekiant diferencijuoti ugdymą: 

 50.1.1.1. iš klasės  mokinių, pasirinkusių tą patį pasirenkamąjį dalyką, dalyko modulį; 

 50.1.1.2. mokytis to paties dalyko programos iš panašių mokymosi pasiekimais klasės mokinių 

pagilintam anglų kalbos mokymui; 

 50.1.2. pagal vidurinio ugdymo programą siekiant diferencijuoti ugdymą sudaromos laikinosios grupės: 

 50.1.2.1. iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyką (kai programos nediferencijuojamos kursais), 

pasirenkamąjį dalyką arba modulį; 

 50.1.2.3. iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyko kursą, mokėjimo lygį. 
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 50.2. Įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programą laikinoji grupė Gimnazijoje sudaroma iš 

ne mažiau kaip 7  mokinių klasėje (mokantis vokiečių kalbos 6, 8 ir II (10) klasėse – 4–6 kokiniai). 

 50.3.  Įgyvendinant vidurinio ugdymo programą laikinoji grupė sudaroma ne mažiau kaip iš 5 mokinių. 

 50.4. Nesusidarius laikinajai grupei, pavieniai vidurinio ugdymo programos mokiniai, III–IV 

klasėje pasirinkę modulius ar pasirenkamus dalykus, pateikę prašymą Gimnazijos direktoriui, norimo 

kurso/mokėjimo lygio programą gali mokytis kartu su kitą kursą/mokėjimo lygį pasirinkusiais 

mokiniais, diferencijuojant jų ugdymą pamokoje ir skiriant papildomas konsultacines valandas, 

vadovaujantis „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.  

 

KETURIOLIKTAS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

51. Socialinės - pilietinė veiklos organizavimas: 

51.1. Socialinė-pilietinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso dalis, 

organizuojama pagal mokymosi  koncentrus: 

51.1.1. 5–6 kl. mokinių veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje klasės, 

mokyklos bendruomenėje; 

51.1.2. 7–8 kl. mokinių veikla orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi, 

dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje; 

51.1.3. I–II kl. mokinių veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą, visuomeninės 

atsakomybės, aktyvumo, motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo 

galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimus ir karjeros planavimą. 

51.2. Socialinės- pilietinės veiklos kryptys: darbinė, ekologinė, projektinė ir kt. 

51.3. Socialinės-pilietinės veiklos trukmė – ne mažiau kaip 10 valandų per mokslo metus (2021-08-

30 Mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr. S5-6 nutarimas); 

51.4. Socialinė-pilietinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, Gimnazijos bendruomenės 

tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis. 

51.5. Socialines-pilietines veiklas mokytojai fiksuoja Socialinės-pilietinės veiklos 

aplankaluose. 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

52. Vykdant pradinio ugdymo programą vadovaujamasi Pradinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 

26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

53. Atskirų dalykų ugdymo organizavimas: 

53.1. Dorinio ugdymo organizavimas: 

53.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų – etiką arba tradicinės 

religinės bendrijos ar bendruomenės tikybą; 

53.1.2. nesusidarius laikinajai grupei iš tos pačios klasės mokinių, sudaroma grupė  iš gretimų klasių 

mokinių; 

53.1.3. dalyką mokinys gali keisti, jo tėvams (globėjams) parašius prašymą. 

53.2. Užsienio kalbų mokymo organizavimas: 
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53.2.1. užsienio (anglų ar vokiečių) kalbos mokoma  antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

53.2.2. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš Gimnazijos siūlomų kalbų: anglų, vokiečių; 

53.2.3. užsienio kalbos pradinėse klasėse moko užsienio kalbos mokytojo kvalifikaciją turintis 

mokytojas, išklausęs darbo su pradinių klasių mokiniais didaktikos kursą. 

53.2.4. 2021-06-29 Mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr.S5-4 nutarimu mokiniams, 

atvykusiems iš kitų mokyklų, kuriose jie bent vienerius metus mokėsi kitos užsienio kalbos negu 

mokosi klasė, tėvų prašymu sudaromos sąlygos mokiniui pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios 

mokosi klasė ir įveikti programos skirtumus, jam skiriama 1 papildoma užsienio kalbos pamoka per 

savaitę (jeigu keičia kalbą); 

53.3. Fizinio ugdymo organizavimas: 

53.3.1.  Gimnazijoje 1–4 klasėse skiriamos trys fizinio ugdymo pamokos per savaitę. 

53.3.2. skiriant 3 savaitines pamokas sudaromos sąlygos mokiniams lankyti aktyvaus judėjimo pratybas 

Gimnazijoje (Neformaliojo švietimo užsiėmimus). Mokinių dalyvavimą jose inicijuoja ir fiksuoja klasės 

vadovas; 

53. 3.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip: 

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

gydytojo rekomendacijas; 

53.3.3.2. tėvų, (globėjų) pageidavimu  mokiniai gali lankyti sveikatos grupes už mokyklos ribų; 

53.3.3.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami 

atsižvelgus į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, kurie gali skatinti ligų paūmėjimą. 

53.4. Į Bendrosios programos  pradinio ugdymo dalykų turinį integruojama: 

53.4.1. Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintų Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo 

įgūdžių ugdymo, Mokinių mokėjimo mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio 

sąmoningumo, Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių integruojamųjų programų pagrindai; 

53.4.2. į klasės auklėtojo darbą integruojama prevencinė socialinio emocinio ugdymo 

programa „Laikas kartu“, ,,Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“, etninės kultūros 

programa, ugdymo karjerai programa; 

53.4.3. saugaus eismo, civilinės saugos, žmogaus saugos bendroji  programos integruojamos 

į pradinio ugdymo lietuvių kalbos, dorinio ugdymo, pasaulio pažinimo, fizinio ugdymo pamokas; 

53.4.4. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas: 

53.4.4.1. informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip 

ugdymo priemonė; 

53.4.4.2. mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų. 

54. Pradinio ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę: 

Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1a 1b 1c 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 4a 4b 4c 
vis

o 

Dorinis ugdymas 

(tikyba arba etika) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  - 

Kalbos:                         - 

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  - 

Užsienio kalba (anglų)      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  - 

Matematika 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5  - 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  - 

Dailė ir technologijos  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  - 

Šokis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -  

Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  - 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  - 

Minimalus privalomų 

pamokų skaičius 

23 23 23 25 25 25 25 24 24 24 25 25 25  - 
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mokiniui 

Valandos, skirtos 

mokinių mokymo(si) 

poreikiams tenkinti 

1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

 16 

Integruota  informacinių 

technologijų pamoka 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Finasinis raštingumas        0,5 0,5 0,5     

Maksimalus pamokų 

skaičius mokiniui 

24 24 24 26 26 26 26 25,5 25,5 25,5 26 26 26  - 

Neformalusis švietimas  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

  

            55. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik Gimnazijoje, bet ir už jos ribų. 

 56. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas pamoka ir kitais būdais: 

 56.1. Ugdymo procesą organizuojant pamoka ugdymo(si) laikas: 1-oje klasėje – 35 min., 2–

4-ose klasėse – 45 min. 

 56.2. Ugdymo procesą organizuojant ne pamoka, o kitaip (pvz.: projekto, didaktinio 

žaidimo, kūrybinio darbo ar kt.): 

 56.2.1. ugdymo procesas gali būti skirstomas į skirtingos trukmės periodus (suderinus su 

pavaduotoju ugdymui), kai vieno periodo trukmė – ne ilgesnė nei 1 val. 30 min.; 

 56.2.2. ugdomoji veikla (formaliojo ir neformaliojo švietimo) per dieną turėtų būti ne 

ilgesnė nei 6 ugdymo valandos per dieną. 

 56.2.3. numatomos pertraukos, skirtos mokinių poilsiui. Dvi – ne trumpesnės nei 20 min. 

Kitų pertraukų trukmė – 10 min. Visų pertraukų bendras laikas  sudaro ne mažiau kaip 1 valandą 

per dieną. 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

57. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų 

vykdymą.  

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

58. Ugdymo organizavimas: 

58.1. Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo organizavimas: 

58.1.1. Gimnazija 6-ose,  9-ose ir 10-ose  klasėse mokiniams siūlo rinktis pasirenkamuosius 

dalykus lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiams formuoti ir skaitymo gebėjimams gerinti, kalbos 

vartojimo praktikai. 

58.1.2. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas pašalinti mokymosi spragas 

(skiria konsultacijas, organizuoja mokymąsi laikinojoje grupėje). 

58.2. Dorinio ugdymo organizavimas: 

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

savarankiškai renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką. Dalyko mokytojas siūlo mokiniams dalyką 
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rinktis dviems metams (1–2, 3–4, 5–6, 7–8, I–II klasėms), kad būtų užtikrintas mokymosi 

tęstinumas ir nuoseklumas; dalyką mokinys gali keisti, jo tėvams (globėjams) parašius prašymą.; 

58.2.2. doriniam ugdymui mokyti sudaromos mobilios grupės iš gretimų klasių mokinių, jei 

dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką) pasirinko mažiau nei 7 mokiniai. 

58.3.  Užsienio kalbų ugdymo organizavimas: 

58.3.1. antrosios užsienio kalbos mokymas privalomas nuo 6-osios klasės. Antrąją kalbą 

tėvai parenka rašydami prašymą priimti mokytis į Gimnaziją. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui 

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

antrąją užsienio kalbą baigus pradinio ugdymo programą: vokiečių, rusų; 

58.3.2. užsienio kalbas keisti iki vidurinio ugdymo programos pradžios galima tik tuo 

atveju, jei mokinys yra atvykęs iš užsienio mokyklos ar kitos mokyklos ir Gimnazija dėl objektyvių 

priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos kalbos mokymosi ir yra gavusi tėvų 

(globėjų, rūpintojų) pritarimą raštu. Mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, 

kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus; 

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

savaitę; 

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

mokyti skiriamos 2 papildomos pamokos. 

58.3.3. jei mokinys yra atvykęs iš kitos valstybės ir Gimnazija nustato, kad jo užsienio 

kalbos pasiekimai yra aukštesni nei numatyta Bendrosiose programose, mokinio 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 gretimose klasėse. 

58.4. Informacinių technologijų mokymo organizavimas: 

58.4.1. informacinių technologijų programa pradedama įgyvendinti 5-ojoje klasėje. 

58.4.2. 7 klasėje skiriamos 35 dalyko pamokos, o  8 klasėse informacinių technologijų 

mokoma integruotai, mokiniams teikiant konsultacijas. 

58.4.3. I  klasėje mokoma informacinių technologijų kurso privalomosios dalies. Mokiniai 

informuojami apie kitais mokslo metais II kl. jiems siūlomus pasirenkamųjų programavimo 

pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo pradmenų modulius. 

Gimnazija siūlo rinktis ne mažiau kaip du modulius. Modulį renkasi mokinys. 

58.4.3.1. Gimnazijoje mokiniai pasirinko Tinklalapių kūrimo ir Programavimo pagrindų 

modulius. 

58.5. Socialinio ugdymo organizavimas: 

58.5.1. pagrindinio ugdymo programos antroje dalyje mokomasi pilietiškumo pagrindų. 

58.5.1.1.Gimnazijoje šiai programai skiriamos po 1 pamoką pirmaisiais ir antraisiais 

programos metais; 

58.6. Technologinio ugdymo organizavimas: 

58.6.1. mokinius, besimokančius pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

pradedama mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso 

programą (I klasėje), po kurios mokiniai renkasi vieną iš penkių siūlomų technologinių programų: 

mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų. Mokiniai 

gali keisti pasirinktas technologines programas mokslo metų pabaigoje (2021-06-29 Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo Nr.S5-4 nutarimas). Šiais mokslo metais vykdomos mitybos, konstrukcinių 

medžiagų programos. 

58.7. Fizinio ugdymo organizavimas: 

58.7.1. fiziniam ugdymui skiriant 2–3 valandas per savaitę sudaromos sąlygos visiems 

mokiniams pasirinkti jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas (pvz.: teniso ir pan.) per 

neformaliojo švietimo užsiėmimus Gimnazijoje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. 

Mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą vykdo klasės vadovas; 

58.7.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaromos fizinio 

aktyvumo pasirinkimo galimybės. Mokiniai  gali rinktis  vieną iš siūlomų fizinio aktyvumo formų: 
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58.7.2.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

58.7.2.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes už 

mokyklos ribų; 

58.7.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 

skatinti ligų paūmėjimą; 

58.7.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno 

kultūros pratybose iki 14 metų mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, o nuo 14 iki 16 metų 

– jo paties pageidavimu gali būti vertinami pažymiu. Mokiniams, dėl ligos  pobūdžio negalintiems 

atlikti įprastų užduočių, mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka 

mokinio fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas; 

58.7.5. Gimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir 

laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo teniso žaidimą, veiklą kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje, socialinę veiklą ir pan.). 

   58.8. Matematika: 

   58.8.1. mokinių matematikos žinių lygis, remiantis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų 

duomenimis, yra nepakankamas, todėl daugiau dėmesio Gimnazijoje skiriama joms įtvirtinti 

sprendžiant skaičių ir skaičiavimų, algebros, geometrijos uždavinius; 

   58.8.2. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamos problemų 

sprendimo bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinės užduotys, Nacionalinio egzaminų 

centro kasmet rengiamos matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotys, tarptautinių 

mokinių pasiekimų tyrimų leidiniai ir publikacijos. Visiems mokiniams keliami aukšti mokymosi 

lūkesčiai. 

   58.8.3. nuolat stebimi mokinių matematikos pasiekimai ir, remiantis duomenimis, 

mokytojai numato pagalbą mokiniams (užduotis ir metodus spragoms įveikti), kurių mokymosi 

pasiekimai žemi.  

   58.8.4. ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procese mokytojai individualizuoja, 

diferencijuoja, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikia įvairesnių, įdomesnių, įvairaus sunkumo 

ir sudėtingumo užduočių, naudodami nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ užduotis ir kitus 

šaltinius; rekomenduoja mokiniams lankyti matematikos būrelius, dalyvauti olimpiadose, 

konkursuose. 

   58.8.5. tikslingai naudojasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, 

skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis matematiniam ugdymui, naudoja atvirojo kodo 

dinaminės matematikos programa „GeoGebra“, apimančia geometriją, algebrą, statistiką.  

   58.9. Meninio ugdymo organizavimas: 

   58.9.1. Gimnazijoje meninio ugdymo dalykus sudaro dailės, muzikos mokomieji dalykai. ir 

ugdymas neformaliojo švietimo metu.  

   58.9.2. Teatro, šokio  ugdymas integruoti į neformaliojo švietimo programas. 

 59. Adaptacinis laikotarpis: Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 

mokiniui (5 klasei) skiriamas 3 mėn. adaptacinis laikotarpis (2021-08-30 Gimnazijos tarybos posėdžio  

protokolo  Nr.V9-3 nutarimas); 

60. Pagrindinio ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamas valandų skaičius: 

 
Dalykų sritys, dalykai 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c Ia Ib IIa IIb IIc 

Dorinis ugdymas (etika, 

tikyba) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kalbos:                                

Lietuvių kalba (gimtoji) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

Užsienio kalba (1-oji) 

(anglų) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Užsienio kalba (2-oji) 

(Rusų, vokiečių) 

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Gamtamokslinis ugdymas:                                

Gamta ir žmogus 2 2 2 2 2 2                    

Biologija             2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

Fizika             1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Chemija                  2 2 2 2 2 2 2 2 

Informacinės technologijos 1 1 1 1 1 1  1  1 1    1 1 1 1 1 

Socialinis ugdymas:                                

Istorija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pilietiškumo pagrindai                       1 1 1 1 1 

Geografija       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Ekonomika  arba 

ekonomika ir verslumas 

                      1 1      

Meninis ir technologinis 

ugdymas: 

                               

Dailė 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technologijos  2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1,5 1,5 1,5 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Žmogaus sauga 1 1 1       1  1  1        0,5 0,5 0,5 

Minimalus privalomų 

pamokų skaičius mokiniui 

26 26 26 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 31 31 31 

Valandos, skirtos mokinių 

mokymo (si) poreikiams 

tenkinti: 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 14 14 14 14 

(3*12) 36                                                                          (14*5)70 

Socialinių emocinių 

ugdymo programų 

taikymas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Matematikos žinių 

gilinimui, diferencijavimui 

7 

Lietuvių kalbos  žinių 

gilinimui, diferencijavimui 

7 

Informacinių technologijų 3 

Mokinių konsultavimas 

vykdant ilgalaikius 

projektus. Mokinių 

konsultavimas turint žinių 

spragų 

45 

Neformalus švietimas 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2 2 2 2 2 

31 

 

V SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

62. Ugdymo organizavimas: 

62.1. Dorinio ugdymo organizavimas: 

62.1.1. mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką. 

62.2. Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) organizavimas: 

62.2.1. mokiniai turi galimybę lietuvių kalbos ir literatūros mokytis bendruoju arba 

išplėstiniu kursu; 

62.2.2. mokiniams siūlomi lietuvių kalbos ir literatūros programą papildantys pasirenkamieji 

dalyko moduliai, kurie sudaro galimybes individualizuoti ugdymo turinį pagal mokinių poreikius; 

62.3. Užsienio kalbų mokymo(si) organizavimas: 
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62.3.1. Užsienio kalbų dalyko bendroji programa pateikiama kursais, orientuotais į Europos 

Tarybos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius. Baigiant pagrindinio ugdymo 

programą, organizuojami užsienio kalbų pasiekimų patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos 

mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS); 

mokiniams rekomenduojama rinktis vienu lygiu aukštesnius  užsienio kalbų mokymosi kursus, 

nustatytiems parengtais užsienio kalbos pasiekimų lygio nustatymo testais. 

62.3.1.1. nustačius, kad mokinio pasiekimai (nepriklausomai nuo to, ar mokinys pagal pagrindinio 

ugdymo programą mokėsi tos kalbos kaip pirmosios arba antrosios užsienio kalbos) yra: 

62.3.1.1.1. B1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma pasirinkti B2 lygio kursą; 

62.3.1.1.2. A2 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma pasirinkti B1 lygio kursą: 

62.3.1.1.3. A1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma pasirinkti  A2 lygio kursą; 

62.3.1.1.4.  nustačius mokinių lygį, užsienio kalbų mokymas organizuojamas grupėse, kuriose visi arba 

dauguma mokinių siekia to paties lygio. 

62.3.1.2. galimi  užsienio kalbų mokymosi  variantai: 

62.3.1.2.1. tęsti pradėtų dviejų kalbų mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą ir siekti vienos 

kalbos  B2 arba B1 ir kitos kalbos  B1 arba A2 lygiu. 

62.3.1.2.2. tęsti vienos iš pagal pagrindinio ugdymo programą pradėtos mokytis kalbos  mokymąsi ir 

siekti B2 arba B1 lygio. 

62.4. Meninio ugdymo organizavimas: 

62.4.1. mokiniams siūlomos meninio ugdymo srities dalykai: dailė, šokis; 

62.4.2. mokiniui, besimokančiam III–IV klasėje 2021–2022 mokslo metais pagal pasirinktą 

bendrąjį menų srities dalyko kursą, to dalyko meninei raiškai skiriamos dvi savaitinės pamokos, 

pasirinkus išplėstinį kursą – trys savaitinės pamokas. Pusė šokio (po 1 p. III ir IV klasėse) mokymo 

pamokų integruojamos į neformalųjį švietimą. Meninio ugdymo srities šokio dalykas atskiru 

įvertinimu nevertinamas, dienyne daromas įrašas „įskaityta“ arba „neįskaityta“, kiti šios srities 

dalykai vertinami pažymiu.  

62.5. Technologinio ugdymo organizavimas: 

62.5.1. mokiniai gali rinktis technologijų ugdymo srities programas: statybos ir medžio 

apdirbimo, verslo ir vadybos, turizmo ir mitybos, taikomojo meno, amatų ir dizaino; 

62.5.2. Šiais metais mokiniai pasirinko statybą ir medžio apdirbimo technologijas bei 

taikomąjį meną, amatus ir dizainą.  

62.6. Fizinio ugdymo organizavimas: 

62.6.1. mokinys renkasi fizinį ugdymą, kuris įgyvendinamas pagal vidurinio ugdymo kūno 

kultūros bendrąją programą, ar norimą sporto šaką: lengvąją atletiką, tinklinį, futbolą, krepšinį ir 

sportinius šokius; 

62.6.2. sporto šakos mokymas gali būti  integruojamas į neformalųjį švietimą ir vertinamas 

pažymiu; 

62.6.3. specialiosiose medicininėse fizinio pajėgumo grupėse fizinis ugdymas 

organizuojamas taip: 

62.6.3.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

62.6.3.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes už 

mokyklos ribų; 

62.6.3.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, kurie gali skatinti ligų 

paūmėjimą. 

62.6.4. mokinių, kurie lanko parengiamąją medicininę fizinio pajėgumo grupę, pageidavimu 

jų pasiekimai vertinami taip, kaip pagrindinės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai. Dėl 

ligos pobūdžio negalintiems atlikti įprastų užduočių mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo 

užduotis, kurios atitinka mokinio fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas; 

62.6.5. Gimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir 

laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo teniso žaidimą, veiklą kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje, socialinę veiklą ir pan.). 
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62.7. Informacinių technologijų mokymo organizavimas: 

62.7.1. jei mokinys renkasi išplėstinį kursą, tačiau pagrindinėje mokykloje nesimokė 

pasirinkto modulio (išskyrus Duomenų bazių kūrimo ir valdymo modulį), jam sudaromos sąlygos 

papildomai mokytis išlyginamojo modulio temų, kurios atitinka Pagrindinio ugdymo bendrosios 

programos Programavimo pradmenų, Kompiuterinės leidybos pradmenų arba Tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulių programas. 

62.7.1.  Šiais mokslo metais mokiniai pasirinko bendrąjį ir išplėstinį kursą. Išplėstiniame 

kurse mokysis programavimo ir elektroninės leidybos modulio. 

62.8. Žmogaus  saugos mokymo organizavimas: 

62.8.1. 2021-08-30 Mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr. S5-6 nutarimu Žmogaus 

saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (nauja redakcija 2017-08-19 

įsakymu Nr. V-655), integruojama į fizinio ugdymo dalyko turinį, III klasėje – į fiziką, biologiją, 

chemiją.  

63. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasirinkimas: 

63.1. Mokiniai renkasi  Gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius: 

63.1.1. mokiniai pasirinko Gimnazijos siūlomus šiuos pasirenkamuosius dalykus: braižybą, 

psichologiją; 

63.1.2. mokiniai pasirinko Gimnazijos siūlomus šiuos pasirenkamuosius dalykų modulius:  

63.1.2.1.  III klasėje: lietuvių kalbos ,,Samprotaujamojo teksto pastraipų kūrimas“, matematika  

,,Nestandartinių ir probleminių uždavinių sprendimas”, istorijos ,,Istorijos šaltiniai“, anglų kalbos 

,,Anglų kalbos žinių gilinimas“.  

63.1.2.2. IV klasėje: lietuvių kalbos ,,Kalbos vartojimo, rašybos ir skyrybos praktika“, anglų 

kalbos ,,Anglų kalbos žinių gilinimas“. 

4. Dalyko, kurso, mokymosi lygio, modulio keitimo tvarka: 

64.1. Keisti dalyką ar dalyko programos kursą, mokėjimo lygį mokinys gali atsiskaitęs 

(išlaikęs įskaitą) iš naujai pasirinkto dalyko programos ar dalyko programos kurso, mokėjimo lygio 

skirtumo. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įvertinimas, prie kurio 

pažymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis), įrašomas stulpelyje prie pusmečio ar 

metinių pažymių. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą, žemesnį 

mokėjimo lygį ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso, žemesnio mokėjimo lygio įvertinimas, 

laikyti įskaitos nereikia; 

64.2. Nustatyta dalyko, kurso, mokėjimo lygio ar modulio pakeitimo tvarka (Mokinio 

individualaus plano keitimo, dalykų programų skirtumų keitimo tvarka 2019-04-02 patvirtinta 

direktoriaus įsakymu Nr. V-96): 

64.2.1. dalyką, kursą, mokėjimo lygį ar modulį keisti, atsisakyti ar pasirinkti leidžiama 

direktoriaus įsakymu; 

64.2.2. mokinys, dėl vienokių ar kitokių priežasčių norintis atsisakyti ar pasirinkti dalyką, 

kursą, mokėjimo lygį, modulį, privalo: 

64.2.2.1. pusmečio ar mokslo metų pabaigoje iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. ar gegužės 

1 d. parašyti motyvuotą prašymą direktoriaus vardu (pagal pateiktą formą); 

64.2.2.2. su prašymo turiniu supažindinamas pavaduotojas ugdymui (suderinęs su dalyko 

mokytoju jis raštu patvirtina keitimo galimybę) ir klasės vadovas; 

64.2.2.3. dalyko mokytojas mokinį supažindina su programų skirtumais ir prašymo grafoje 

nurodo atsiskaitymo datą; 

64.2.2.4. įskaitai mokinys ruošiasi savarankiškai; 

64.2.2.5. įskaitos iniciatorius – aukštesnio kurso/mokėjimo lygio mokytojas, dalyviai – 

abiejų kursų/mokėjimo lygių mokytojai (jei dalyko A ir B kurso/mokėjimo lygio mokinius moko 

atskiri mokytojai). 

            64.3. Vidurinio ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamas valandų skaičius: 

2021–2022 mokslo metai  

 III gimnazijos klasė Bendrasis kursas Išplėstinis kursas 

  Mokinių Valandos Mokinių Valandos 
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sk. sk. 

1. Dorinis ugdymas 

 Tikyba kat. 16 1   

 Tikyba ev.     

 Etika 8 1   

2. Kalbos     

 Lietuvių kalba   24 5 

 Užsienio kalbos     

  B1  B2  

 Anglų kalba   24 3 

  B1    

 Rusų kalba 8 3   

 Vokiečių kalba 2 1*kns   

3.  Matematika   24 5 

4. Informacinės technologijos 7 1 15 2 

5. Gamtamokslinis ugdymas     

 Fizika 2  8 3 

 Biologija 6  8 3 

 Chemija 2  4 1*kns+1 

6. Socialis ugdymas     

 Istorija 3  19 3 

 Geografija   3 1*kns 

7. Menai     

 Dailė 5 2 5 1+1*kns 

 Muzika     

 Šokis 8 1+1(NŠ)   

8. Technologijos     

 Taikomasis menas, amatai ir dizainas 2 1   

 Turizmas ir mityba 1   

 Statybos ir medžio apdirbimas 4 1   

9. Fizinis ugdymas 24 2   

10. Pasirenkami dalykai     

 Psichologija 12 1   

 Braižyba  5 1*kns   

 Ekonomika ir verslumas     

11. Dalykų moduliai     

 Lietuvių kalbos mod. 

,,Samprotaujamojo teksto pastraipų 

kūrimas“ 

24 1   

 Matematikos mod. ,,Nestandartinių ir 

probleminių uždavinių sprendimas”. 

17 1   

 Istorijos mod. ,,Istorijos šaltiniai“. 9 1   

 Anglų kalbos mod. ,,Anglų kalbos 

žinių gilinimas“ 

5 0,5   

 

2021–2022 mokslo metai  

 IV gimnazijos klasė Bendrasis kursas Išplėstinis kursas 

  Mokinių 

sk. 

Valandos Mokinių 

sk. 

Valandos 

1. Dorinis ugdymas 

 Tikyba kat. 15 1   
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 Tikyba ev.     

 Etika 18 1   

2. Kalbos     

 Lietuvių kalba   33 5+5 

 Užsienio kalbos     

  B1  B2  

 Anglų kalba 14 3 19 3 

  B1    

 Rusų kalba 5 1+1*kns   

 Vokiečių k. 5 1+1*kns   

3.  Matematika   33 5+5 

4. Informacinės technologijos 21 1 8 2 

5. Gamtamokslinis ugdymas     

 Fizika 7  8 4 

 Biologija 5  15 3 

 Chemija 4 1*kns 5 1*kns+1 

6. Socialis ugdymas     

 Istorija 14 2 17 3 

 Geografija 1  7 3 

7. Menai     

 Dailė 10  10 3 

 Muzika     

 Šokis 8 1+1(NŠ)   

8. Technologijos     

 Taikomasis menas, amatai ir dizainas 10 2   

 Turizmas ir mityba     

 Statybos ir medžio apdirbimas     

 Verslas ir vadyba     

9. Fizinis ugdymas 33 2+2   

10. Pasirenkami dalykai     

 Psichologija 23 1   

 Braižyba  4 1*kns   

 Ekonomika ir verslumas     

11. Dalykų moduliai     

 Lietuvių kalbos mod. ,,Kalbos 

vartojimo, rašybos ir skyrybos 

praktika“ 

14 1   

 Anglų kalbos mod. ,,Anglų kalbos 

žinių gilinimas“ 

12 1   

 

 

 

 

 

65. Mokiniai, pasirinkę bendrąjį ir išplėstinį kursą, esant vienam komplektui III kl. kartu mokomi 

biologijos, chemijos, geografijos, fizikos ir dailės, o IV klasėje – fizikos, chemijos, geografijos, 

biologijos. 

 

 

VI SKYRIUS 
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MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

66. Bendrosios nuostatos: 

66.1. Gimnazija  sudaro sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, lavintis 

ir mokytis pagal gebėjimus ir galias, teikia pagalbą ir paslaugas, kurios padeda didinti ugdymosi 

veiksmingumą, įveikti ugdymosi sunkumus ir plėtoti mokinio gebėjimus. Specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokiniams pagalba teikia specialusis pedagogas-logopedas. 

66.2. Bendrojo ugdymo dalykų programas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias bei specialiojo pedagogo 

ir/ar kitų Vaiko gerovės komisijos narių, Pedagoginės-psichologinės tarnybos  rekomendacijas. Taip 

pat mokytoją gali konsultuoti mokyklą aptarnaujančios Pedagoginės-psichologinės tarnybos 

specialistai. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SPECIALIAJAME SKYRIUJE ORGANIZAVIMAS 

 

67. Gimnazijos specialiojo ugdymo skyriuje ugdomiems  mokiniams sudaromas atskiras 

ugdymo planas (1 priedas). 

________________________ 

  

SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos 

2021-08-30 posėdžio 

protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr.V9-3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Priekulės Ievos Simonaitytės  

                                         gimnazijos 2021–2022 m. m. 

                                         ugdymo plano 1 priedas 
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PRIEKULĖS I. SIMONAITYTĖS GIMNAZIJOS SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIAUS 

2021–2022 M. M. UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

2020–2021 M. M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

2020–2021 m. m. specialiojo ugdymo skyriuje mokėsi 19 mokinių, turinčių didelius ir labai 

didelius specialiuosius ugdymosi poreikius dėl nežymaus, vidutinio, žymaus ir labai žymaus 

intelekto sutrikimo, įvairiapusių raidos sutrikimų, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, 

kompleksinę negalią turinčių mokinių. Mokiniai ugdomi pagal pradinio ugdymo individualizuotas, 

pagrindinio ugdymo individualizuotas ir socialinių įgūdžių ugdymo programas. Buvo 

sukomplektuoti 3 jungtinių klasių komplektai: lavinamoji 1, 2, 5, 7, 9 klasė; lavinamoji 3, 8-9, 

specialioji 1, 2, 4 ir I socialinių įgūdžių ugdymo metų klasė; specialioji 5, 8, 10 klasė. 

Specialiosiose klasėse mokėsi 8 mokiniai, lavinamosiose – 10 mokinių, socialinių įgūdžių klasėje – 

1 mokinys. 12 mokinių nustatyti dideli specialieji ugdymosi poreikiai, 7 – labai dideli specialieji 

ugdymosi poreikiai. Švietimo pagalbą teikė visi švietimo pagalbos specialistai (logopedas, 

psichologas, socialinis pedagogas). Dirbo 12 pedagogų (mokytojų, grupių auklėtojų), pagalbą teikė 

3 mokytojo padėjėjos. Pirminę sveikatos priežiūrą teikė gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė. Mokiniams, sergantiems cerebriniu paralyžiumi ir mokiniams, turintiems vidutinių 

sunkių ar labai sunkių judesio ir padėties sutrikimų, gydomosios kūno kultūros pratybas vedė 

gydomosios kūno kultūros specialistė. 

2020–2021 m. m. pradinio ugdymo programą baigė 1 specialiosios klasės mokinys, 

pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą baigė 3 mokiniai (1  lavinamosios klasės, 2 

specialiosios klasės), pagrindinio ugdymo programą baigė 2 specialiosios klasės mokiniai.  

2020–2021 m. m. įgyvendintos šios ugdymo programos: pradinio, pagrindinio bei socialinių 

įgūdžių ugdymo, 5 neformaliojo švietimo bei Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai, 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, Ugdymo karjerai, 

Žmogaus saugos,  Pagrindinio ugdymo etninės kultūros, Smurto prevencijos, Žmogaus saugos 

programos. Dalis šių programų pasiekimų įgyta integruotose dalykų pamokose, kita dalis – 

edukacinėse išvykose, miesto ar bendruomenės vykdomosios akcijose, šventėse, renginiuose, 

neformaliojo švietimo ir popietinio ugdymo veiklose. Neformaliojo švietimo būrelių veiklose 

dalyvavo 68% mokinių. 

Specialiojo ugdymo skyriuje 2021–2022 m. m. mokysis 18 mokinių. Sukomplektuoti 3 

jungtinių klasių komplektai: lavinamoji 4, 9-10, specialioji 2-3 ir II socialinių įgūdžių ugdymo 

klasė; lavinamoji 1, 2, 3, 6, 8, 10 klasė; specialioji 5-6, 9 klasė. Visiems mokiniams bus teikiama 

visų švietimo pagalbos specialistų pagalba, 4 mokiniams turintiems vidutinių, sunkių ar labai 

sunkių judesio ir padėties sutrikimų vyks individualios gydomojo fizinio ugdymo pratybos.  

Veiks 5 neformaliojo švietimo būreliai. 

Jungtinėse specialiosiose, lavinamosiose ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse ugdyti 

mokinius, turinčius didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius padės trys mokytojų 

padėjėjos.  

Atsižvelgiant į specialiojo ugdymo skyriaus specifiką (mokykla su bendrabučiu) 

sukomplektuotos trys popamokinio ugdymo grupės, kuriose popamokinę veiklą organizuos 5 

auklėtojai.  

 

II SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. 2021–2022 mokslo metų Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos specialiojo ugdymo 

skyriaus (toliau – Specialiojo ugdymo skyrius) ugdymo planas reglamentuoja pradinio ugdymo 

individualizuotų programų, pagrindinio ugdymo individualizuotų programų ir socialinių įgūdžių 

ugdymo programų mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą (nežymus, vidutinis, žymus ar labai 
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žymus) ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. 

Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, parengiamas 2021–2022 mokslo 

metų Specialiojo ugdymo skyriaus ugdymo planas.   

2. Ugdymo plano tikslas: 

2.1. ugdyti sutrikusio intelekto mokinius pagal individualizuotas ugdymo programas, 

socialinių įgūdžių ugdymo programas ir užtikrinti geras bei saugias mokinių ugdymo sąlygas; 

2.2. sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi 

visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  

3. Ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ugdymo individualizuotai, pagrindinio 

ugdymo individualizuotai ir socialinių įgūdžių ugdymo programai įgyvendinti; 

3.2. numatyti gaires ugdymo procesui Specialiojo ugdymo skyriuje įgyvendinti ir ugdymui 

pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius. 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

Specialiojo ugdymo skyriaus ugdymo planas – skyriuje vykdomų individualizuotų 

ugdymo programų, socialinių įgūdžių ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas 

vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

Specialioji pamoka –pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta 

įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti.  

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, plėtojant 

gebėjimus ir galias. 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Ugdymo organizavimas: 

5.1. 2021–2022 mokslo metai. 

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

5.1.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–10, II 

socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos. 

5.1.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d. 

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

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

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

5.1.4. Ugdymo proceso pabaiga 1–4 klasės mokiniams – 2022 m. birželio  9 d., 5–10, II 

socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniams – 2022 m. birželio 23 d.  

5.1.5. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia 1–4 

klasės mokiniams – 2022 m. birželio 10 d.,  5–10, II socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniams – 

2022 m. birželio 24 d. Jos trunka iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.  

5.1.6. Pusmečių ir trimestrų trukmė: 

2021–2022 mokslo metai  

Klasės  1–4 5–10 I socialinių įgūdžių 

klasė 

Trimestrų 

trukmė  

I trimestras 09-01–11-30 

II trimestras 12-01–03-11 

III trimestras 03-14–06-09 

 

I trimestras 09-01–11-30 

II trimestras 12-01–03-18 

III trimestras 03-21–06-23 

 

 

 

Pusmečių 

trukmė 

  I pusmetis 

09-01–01-31 
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II pusmetis 

02-01– 06-23 

6. Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą ugdymo 

programą skirstomas trimestrais. 

7. Ugdymo procesas įgyvendinant socialinių įgūdžių ugdymo programą skirstomas 

pusmečiais. 

8. Specialiojo ugdymo skyrius dirba penkias dienas per savaitę.  

9. Priimant aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius/šalinančius 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei dėl koronaviruso plitimo specialiojo ugdymo skyriuje: sudaryti 

mokinių srautai, numatyti atskirų mokinių srautų įėjimai ir išėjimai, pakoreguotas mokinių 

maitinimo organizavimo laikas, numatytos klasės ir laisvalaikio zonos kiekvienam klasių 

komplektui, sudarytas mokinių atvežimo/parvežimo į/iš specialiojo ugdymo skyrių grafikas, 

kiekviena klasė, mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai aprūpinti saugos priemonėmis. 

10. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 

temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, 

laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo 

procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas).  

11. Mokslo metų eigoje skiriama 15 ugdymo dienų mokinių pažintinei, kultūrinei, meninei, 

kūrybinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių, jos organizuojamos per 

visus mokslo metus, specialiojo ugdymo skyriaus ugdymo plane nustatytu laiku. Ugdymo dienų 

organizavimo tikslai: kurti nuoširdesnį bendruomenės mikroklimatą, plėtoti kūrybiškumą, lavinti 

pažintinius procesus, mokyti stebėti, analizuoti gamtos ir socialinius reiškinius, bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais, formuoti gerumo, atlaidumo ir kitus asmenybės bruožus.  

11.1. mokyklos numatomos 15 ugdymo dienų (dalyvauja specialiosios, lavinamosios ir 

socialinių įgūdžių ugdymo klasės): 

Eil.  

nr. 

Renginio pavadinimas Mėnuo 

1. Mokslo ir žinių diena. „Labas rytas, mano 

mokykla“. 

09-01 

2. Pažintinė, kūrybinė diena. „Rudenėlio gėrybės“. 09-17 

3. Sportinė diena. Solidarumo bėgimas „Junkis, bėk, 

padėk“. 

10-15 

4. Pažintinė diena. Saugaus eismo diena. 11-12 

5. Kultūrinė diena. Kalėdinis renginys „Kalėdų 

stebuklo belaukiant“. 

12-23 

6. Pažintinė diena. „Miškas ir žvėreliai žiemą“. 01-21 

7. Kūrybinė diena. „Širdele mano“. 02-11 

8. Meninė, kūrybinė diena. „Žiema, žiema, bėk iš 

kiemo“. 

03-01 

9. Pilietinė, pažintinė diena. „Žemė mūsų namai“. 03-18 

10. Kultūrinė diena. „Draugystė vienija“. 03-21 

11. Meninė, kultūrinė veikla. „Rieda Velykų 

margutis“. 

04-15 

12. Meninė, kultūrinė diena. Renginys „Tau, mano 

mamyte“. 

04-29 

13. Pažintinė, patyriminė diena. „Smalsieji 

gamtininkai“. 

05-20 

14. Sportinė diena. „Pažaiskime kartu“. 05-27 

15. Kultūrinė diena. „Paskutinio skambučio šventė“. 06-23 
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11.2. Ugdymo dienos numatytos mokytojų ir auklėtojų individualiuose ugdymo planuose bei 

ilgalaikėse programose.  

12. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas: 

12.1. neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos, atsižvelgiant į mokinių neformaliojo 

švietimo poreikius, numatomus ugdymo prioritetus. Mokiniai renkasi neformaliojo vaikų švietimo 

programas, padedančias atsiskleisti jų pomėgiams, talentams. Į neformaliojo vaikų švietimo veiklą 

mokiniams padedama įsitraukti, siūlant jų galimybes atitinkančias programas; 

12.2. mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje 5-10; 

12.3. neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių 

registre. 

Pavadinimas Valandų skaičius 

Dailės būrelis „Jaunieji dailininkai“ 2 

Sportiniai žaidimai 3 

Saviraiškos būrelis „Menų klubas“ 1 

          

13. Pamokų ir pertraukų laikas:  

1.  8.30 –  9.15  

2. 9.25 – 10.10 

3. 10.20 – 11.05  

4. 11.25 – 12.10  

5. 12.20 – 13.05  

6. 13.25 – 14.10  

7. 14.20 – 15.05 

13.1. Pamokos trukmė 2–10 specialiosiose, lavinamosiose, socialinių įgūdžių ugdymo 

klasėse 45 min, 1 klasėse – 35 min.; 

13.2. Numatomos pertraukos 10 min. skiriamos mokinių poilsiui; 

13.3. 3-os ir 5-os pertraukos trukmė 20 min. Šios pertraukos skiriamos mokinių 

priešpiečiams ir pietums. 

13.4. Kiekvieną dieną prieš pamokas numatoma 20 min. trukmės mokinių fiziškai aktyvi 

veikla.  

14. Sudaromi 3 jungtinių klasių komplektai: 

14.1. lavinamoji 1, 2, 3, 6, 8, 10 klasė; 

14.2. lavinamoji 4, 9-10, specialioji 2-3 ir II socialinių įgūdžių ugdymo klasė; 

14.3. specialioji 5-6, 9 klasė.   

15. Ugdymo turinio planavimas. 

15.1. Specialiojo ugdymo skyriaus ugdymo plane įteisinami mokytojų metodinėje grupėje 

svarstyti ir patvirtinti susitarimai (2021-08-30). Ugdymo plane susitariama: 

15.1.1. ugdymo turinį planuoti vieneriems mokslo metams; 

15.1.2. ilgalaikiai planai rengiami pagal mokytojų metodinės grupės parengtas ir patvirtintas 

formas (2021-08-30 protokolo Nr.11); 

15.1.3. ilgalaikius dalykų planus rengia visi dalykų mokytojai, specialiųjų pratybų 

(logopedas, gydomojo fizinio ugdymo mokytojas) rengia individualias, pogrupines programas 

kiekvienam mokiniui; 

15.1.4. pradinių specialiųjų klasių bei pradinio ir pagrindinio ugdymo lavinamųjų klasių 

mokytojai rengia individualius planus kiekvienam mokiniui pusmečio laikotarpiui, o pagrindinio 

ugdymo specialiųjų klasių ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams individualizuoti ugdymo 

planai rengiami vieneriems mokslo metams;  

15.1.5. ugdymo turinys specialiojo ugdymo skyriuje planuojamas vadovaujantis 

Bendruosiuose ugdymo planuose (toliau – BUP) nurodytų dalykų programai įgyvendinti skiriamų 

pamokų skaičiumi per savaitę mokant kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupine 

mokymosi forma): 
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15.1.5.1. 1-4 specialiosiose klasėse (mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą) 

ugdymas organizuojamas vadovaujantis BUP 75 punkte dalykų programoms įgyvendinti nurodytu 

savaitinių ugdymo valandų skaičiumi. 

15.1.5.2. 1-4 lavinamosiose klasėse (mokiniams, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų 

intelekto sutrikimą) ugdymas organizuojamas vadovaujantis BUP 6 priedo 6 punktu, ugdymą 

organizuojant atskiromis veiklos sritimis. 

15.1.5.3. 5-10 specialiosiose klasėse (mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą) 

ugdymas organizuojamas vadovaujantis BUP 109 punktu; 

15.1.5.4. 5-10 lavinamosiose klasėse (mokiniams, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų 

intelekto sutrikimą) ugdymas organizuojamas vadovaujantis BUP 6 priedo 9 punktu; 

15.1.5.5. socialinių įgūdžių ugdymo klasėse (mokiniams, turintiems vidutinį, žymų ir labai 

žymų intelekto sutrikimą) ugdymas organizuojamas vadovaujantis BUP 6 priedo 15 punktu; 

15.2. individualūs ugdymo planai, ilgalaikiai planai rengiami pagal mokytojų metodinės 

grupės rekomendacijas iki 2021-09-10; 

15.3. pradedantiems mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą naujai atvykusiems mokiniams, skiriamas adaptacinis 1 mėnesio laikotarpis specialiosiose 

klasėse, 3 mėnesių laikotarpis lavinamosiose klasėse. 

16. Mokomiesiems dalykams ugdymo plano lentelėse nurodytas privalomų ugdymo valandų 

skaičius mokiniui ir valandos, kurios skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti. 

17. Pamokas galima vesti ne tik mokykloje, klasėje, dalyko kabinete, bet ir artimiausioje 

gamtinėje aplinkoje, parkuose, bibliotekoje, muziejuose ir kitur. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

18. Specialiojo ugdymo skyriuje mokiniui saugia ir palanka ugdymosi aplinka rūpinasi ir 

mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia vaiko gerovės komisija. 

19. Mokykloje vykdomas programas: Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimo šeimai; 

prevencinė programa, ugdanti mokinių socialines ir emocines kompetencijas, apimanti smurto, 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos 

skatinimą; Ugdymo karjerai, Žmogaus saugos bendrąją, Pagrindinio ugdymo etninės kultūros 

bendrąją programą numatyta integruoti į klasių vadovų veiklas, dalykų pamokas: etiką, dailę, gamtą 

ir žmogų, biologiją, fizinį ugdymą, lietuvių k., buities darbus, namų ruošą/namų ūkio darbus, buities 

kultūrą/savitvarką, technologijas, pažintinę, komunikacinę, fizinę veiklas. 

20. 5-10 specialiųjų klasių ir socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniams privaloma 

organizuoti  socialinę-pilietinę veiklą (ne mažiau, kaip 10 valandų per mokslo metus). Socialinė-

pilietinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, specialiojo ugdymo skyriaus bendruomenės 

tradicijomis, vykdomais projektais. Veiklą koordinuos ir apskaitą vykdys klasių vadovai. Socialinė-

pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. 

21. Fizinio aktyvumo veikla organizuojama kiekvieną diena prieš pamokas (trukmė 20 

min.). 

22.  Mokykla sudaro sąlygas specialiojo ugdymo skyriaus ugdymo turinį įgyvendinti ne tik 

mokykloje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, parkuose ir kt., koreguojant ugdymo procesą, 

pamokų tvarkaraštį. 

22.1. ugdymo veikloms, atsižvelgiant į Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose 

programose numatytą dalykų turinį, skiriamos 32 pamokos (7 d. birželio mėn.). Šios veiklos gali 

būti organizuojamos ne tik specialiojo ugdymo skyriuje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, 

virtualiose mokymosi aplinkose, bibliotekose ir kt. 

 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
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23. Specialiosios klasės (nežymų intelekto sutrikimą turintiems mokiniams): 

23.1. pradinio ugdymo specialiosiose klasėse visų dalykų (išskyrus gydomąją kūno kultūrą 

bei fizinę veiklą) moko vienas mokytojas; 

23.2. mokinių tėvų pageidavimu pradinio ugdymo specialiosiose klasėje pasirinktas dorinio 

ugdymo (etika) dalykas.  

24. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas: 

24.1. pradinio ugdymo specialiosiose, lavinamosiose klasėje mokinių ugdymo pasiekimai 

fiksuojami atitinkamose elektroninio dienyno skiltyse trimestrų pabaigoje įrašant mokinys padarė 

pažangą „p.p“ ar nepadarė pažangos „n.p“. Mokinių pasiekimus ir ugdymosi sunkumus mokytojas 

reguliariai aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniais individualių susitikimų metu (tėvų 

susirinkimus ir individualius susitikimus klasės mokytojas planuoja individualiai), pusmečių 

pabaigoje fiksuoja individualią mokinių pažangą mokinių pasiekimų ir pažangos įvertinimo apraše; 

24.2. dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pradinio ugdymo 

individualizuotai programai įgyvendinti specialiosiose klasėje (nežymų intelekto sutrikimą 

turintiems mokiniams): 

                                                          

Klasės                                 

Dalykai 

2 3 2-3 

Dorinis ugdymas (etika) 

Lietuvių kalba (gimtoji) 

Pasaulio pažinimas 

Matematika 

Dailė ir technologijos 

Muzika 

Fizinis ugdymas 

1 

9 

2 

5 

2 

2 

3 

1 

9 

2 

4 

2 

2 

3 

1 

9 

2 

5 

2 

2 

3 

Pamokos specialiesiems 

ugdymosi poreikiams 

tenkinti: 

Gydomoji kūno kultūra 

Kalbos ugdymas 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

Iš viso privalomų 

pamokų skaičius 

24 23 24 

Pastaba: užsienio kalbos mokymas įgyvendinamas vėliau, užsienio kalbai mokyti skirtos dvi 

pamokos skiriamos mokyti lietuvių kalbai. 

 

 25. Ugdymo sričių/dalykų, veiklų įgyvendinimas. 

 25. 1. fizinio ugdymo organizavimas: 

 25.2. mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų, pamokas stebi, bet pamokos veikloje 

nedalyvauja. Mokinių pasiekimai nevertinami; 

25.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas. 

26. Specialioji veikla, mokinių sutrikusioms funkcijoms lavinti: 

27.1. individualioms ir grupinėms kalbėjimo ir kalbos ugdymo pratyboms 1-4 klasėse 

skiriama po 1 pamoką kiekvienam mokiniui per savaitę; 

26.2. individualioms gydomojo fizinio pratyboms skiriama po 2 pamokas per savaitę 

kiekvienam mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ir turinčiam vidutinių, sunkių ar labai 

sunkių judesio ir padėties sutrikimų; 

26.3. specialioji veikla mokinių sutrikusioms funkcijoms lavinti (kalbėjimo ir kalbos 

ugdymo pratybos ir individualios gydomojo fizinio ugdymo pratybos) vyksta po pamokų. 

Mokiniams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų ir atleistiems nuo technologijų pamokų 

specialioji veikla gali būti organizuojama jų metu. 

26.4. Žmogaus saugos ugdymas integruojamas į pasaulio pažinimo dalyką, vadovaujantis 

Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 
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2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl žmogaus saugos bendrosios programos 

patvirtinimo“; 

26.5. Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai vykdomas per pasaulio pažinimo 

pamokas (ne mažiau kaip 5 pamokas), vadovaujantis Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

spalio 25  d. įsakymu Nr. V-941; 

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

smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevenciją, sveikos gyvensenos 

skatinimą įgyvendinimas vykdomas per pasaulio pažinimo pamokas, vadovaujantis Lietuvos 

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

prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“.  

26.7. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese 

naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos.    

27. Lavinamosios klasės (vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą turintiems 

mokiniams): 

27.1. pradinio ugdymo lavinamosiose klasėje visų dalykų (išskyrus gydomąją kūno kultūrą 

bei fizinę veiklą) moko vienas mokytojas; 

27.2. mokinių tėvų pageidavimu pradinio ugdymo lavinamosiose klasėje pasirinktas dorinio 

ugdymo (etika) dalykas.  

28. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas: 

28.1. pradinio ugdymo lavinamosiose klasėse mokinių ugdymo pasiekimai fiksuojami 

atitinkamose elektroninio dienyno skiltyse trimestrų pabaigoje įrašant mokinys padarė pažangą 

„p.p“ ar nepadarė pažangos „n.p“. Mokinių pasiekimus ir ugdymosi sunkumus mokytojas 

reguliariai aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniais individualių susitikimų metu (tėvų 

susirinkimus ir individualius susitikimus klasės mokytojas planuoja individualiai), pusmečių 

pabaigoje fiksuoja individualią mokinių pažangą mokinių pasiekimų ir pažangos įvertinimo apraše; 

 28.2. veiklos ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pradinio ugdymo 

individualizuotai programai įgyvendinti lavinamosiose klasėse (vidutinį, žymų ar labai žymų) 

intelekto sutrikimą turintiems mokiniams:  

 

 29. Valandos, skiriamos mokinių specialiesiems ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

naudojamos gydomajam fiziniam ugdymui. 

 30. Ugdymo sričių/dalykų, veiklų įgyvendinimas. 

30.1. fizinės veiklos ugdymo organizavimas: 

                                                         

Klasė         

Veiklos sritis 

1 2 3 4 

Dorinis ugdymas (etika) 

Komunikacinė veikla 

Pažintinė veikla 

Orientacinė veikla 

Meninė veikla (muzika) 

Meninė veikla (dailė) 

Meninė veikla (technologijos) 

Fizinė veikla 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

3 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

3 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

3 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

3 

Pamokos specialiesiems 

ugdymosi poreikiams 

tenkinti: 

Gydomasis fizinis ugdymas 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Iš viso privalomų pamokų 

skaičius 

20 20 20 20 

Iš viso ugdymo valandų 20 22 22 20 
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30.1.1. mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų, pamokas stebi, bet pamokos veikloje 

nedalyvauja. Mokinių pasiekimai nevertinami; 

30.1.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas. 

30.2. Žmogaus saugos ugdymas integruojamas į pažintinę veiklą, vadovaujantis Žmogaus 

saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“; 

30.3. Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai vykdomas per pažintines veiklas 

(ne mažiau kaip 5 veiklos), vadovaujantis Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25  

d. įsakymu Nr. V-941; 

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

smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevenciją, sveikos gyvensenos 

skatinimą įgyvendinimas vykdomas per pažintines veiklas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

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

įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“.  

31. Specialioji veikla, mokinių sutrikusioms funkcijoms lavinti: 

31.1. individualioms ir grupinėms specialiosioms logopedinėms pratyboms 1-4 klasėse 

skiriama po 1 pamoką kiekvienam mokiniui per savaitę; 

31.2. individualioms gydomojo fizinio ugdymo pratyboms skiriama po 2 pamokas per 

savaitę kiekvienam mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ir turinčiam vidutinių, sunkių ar 

labai sunkių judesio ir padėties sutrikimų; 

31.3. specialioji veikla mokinių sutrikusioms funkcijoms lavinti (logopedinės pratybos ir 

individualios gydomojo fizinio ugdymo pratybos) vyksta po pamokų. Mokiniams, turintiems 

judesio ir padėties sutrikimų ir atleistiems nuo technologijų pamokų specialioji veikla gali būti 

organizuojama jų metu.  

  

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUIOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

32. Specialiosios klasės (nežymų intelekto sutrikimą turintiems mokiniams): 

32.1. 5 klasės bei naujai atvykusiems mokiniams skiriamas adaptacinis periodas vienas 

mėnuo. Adaptacinio laikotarpio metu stebima individuali pažanga, mokinių pasiekimai ir pažanga 

pažymiais nevertinami. 

32.2. pirmąjį mėnesį 5 klasės mokinių pasiekimai savarankiškais darbais netikrinami. 

Norėdami išsiaiškinti mokinių ugdymosi pasiekimus, mokytojai taiko individualius mokinių 

pažinimo metodus; 

32.3. atsižvelgiant į tėvų, kurių vaikams iki 14 metų, dorinio ugdymo parinkimą ir mokinių, 

turinčių 14 metų pasirinkimą, 5–10 specialiosiose klasėse bus mokoma etika.  

33. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

33.1. 5–10 specialiosiose klasėse mokiniai vertinami 10 balų sistema. Dorinio ugdymo 

(etikos), muzikos, informacinių technologijų, užsienio kalbos (anglų), fizinio ugdymo pasiekimai 

balais nevertinami, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

33.2. mokinių pasiekimams fiksuoti naudojamas elektroninis dienynas; 

33.3. dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo 

individualizuotai programai įgyvendinti specialiosiose klasėse (nežymų intelekto sutrikimą 

turintiems mokiniams): 

 

                                                               

Klasė 

Dalykas 

 5, 6, 9 

5 6 9 

Dorinis ugdymas 

(etika) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Kalbos 

Lietuvių kalba ir literatūra 

Užsienio kalba (1-oji) 

 

5 

1 

 

6 

1 

 

7 

1 

 

7 

1 

Matematika ir informacinės 

technologijos 

Matematika 

Informacinės technologijos 

 

 

4 

1 

 

 

4 

1 

 

 

6 

1 

 

 

6 

1 

Gamtamokslinis ugdymas 

Gamta ir žmogus 

Biologija 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Socialinis ugdymas 

Istorija 

Pilietiškumo pagrindai 

Geografija 

 

2 

- 

- 

 

 

2 

- 

2 

 

 

}2 

2 

 

 

}2 

2 

 

Meninis ugdymas 

Dailė 

Muzika 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

Technologijos, fizinis 

ugdymas, žmogaus sauga 

Technologijos (.....) 

Fizinis ugdymas 

 

 

4 

3 

 

 

4 

3 

 

 

4 

3 

 

 

4 

3 

Minimalus pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 

26 29 32 32 

Pamokos specialiesiems 

ugdymosi poreikiams tenkinti: 

Kalbos ugdymas  

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

2 

NVŠ    2 

Iš viso ugdymo valandų  36 

 

 34. Valandos, skiriamos mokinių specialiesiems ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

naudojamos: kalbos ugdymo pratyboms. 

 34.1. specialiosiose 5–10 klasėse grupinėms ir individualioms kalbėjimo ir kalbos ugdymo 

pratybos skiriamos 0,5 val. kiekvienam mokiniui per savaitę. 

35. Ugdymo sričių/dalykų įgyvendinimas. 

35.1. fizinio ugdymo organizavimas: 

35.1.1. mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų, pamokas stebi, bet pamokos veikloje 

nedalyvauja. Mokinių pasiekimai nevertinami;  

35.1.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas. 

Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ 

arba „neįskaityta“. Mokytoja rengia mokiniams individualias programas. 

35.2. socialinę-pilietinę veiklą 5–10 klasėse organizuoja klasių auklėtojai;  

35.3. Žmogaus saugos ugdymas 5–10 klasėse integruojamas į technologijų pamokas 

(civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymas po 6 pamokas, saugus eismas ne mažiau kaip 12 

pamokų) vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos respublikos 

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

35.4. sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos 

įgyvendinimas vykdomas per gamtamokslinį ugdymą (gamta ir žmogus, biologija) ne mažiau kaip 6 

val., vadovaujantis Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąja 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 programos patvirtinimo“; 
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35.5. prevencinė programa, ugdanti mokinių socialines ir emocines kompetencijas, apimanti 

smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevenciją, sveikos gyvensenos 

skatinimą įgyvendinimas vykdomas per gamtamokslinį ugdymą (gamta ir žmogus, biologija) ne 

mažiau kaip 10 val. vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 

22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų 

patvirtinimo“.    

35.6.  technologijos:  

35.6.1. mokiniai per technologijų pamokas (4 pamokas per savaitę) mokosi konstrukcinių 

medžiagų, tekstilės naudojimo technologijų. 

35.7. specialioji veikla, mokinių sutrikusioms funkcijoms lavinti: 

35.7.1. individualioms ir grupinėms specialiosioms logopedinėms pratyboms 5–10 klasėse 

skiriama po 0,5 pamokos kiekvienam mokiniui per savaitę; 

35.7.2. specialioji veikla mokinių sutrikusioms funkcijoms lavinti (logopedinės pratybos) 

vyksta po pamokų.  

36. Specialiosios lavinamosios klasės (vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą 

turintiems mokiniams): 

36.1. 5–10 klasėse visų dalykų (išskyrus gydomąją kūno kultūrą bei taikomąją fizinę veiklą) 

moko vienas mokytojas; 

36.2. 5–10 klasių mokinių ugdymo pasiekimai fiksuojami trimestro pabaigoje įrašant 

„įskaityta“ arba „neįskaityta“. Mokinių pasiekimus ir ugdymosi sunkumus mokytojas reguliariai 

aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniais individualių susitikimų metu (tėvų 

susirinkimus ir individualius susitikimus klasės mokytojas planuoja individualiai); 

36.3. mokinių pasiekimams fiksuoti naudojamas elektroninis dienynas, individualizuotos 

programos. Mokinių pasiekimus ir ugdymosi sunkumus mokytojas reguliariai aptaria su tėvais ir 

pačiais mokiniais individualių susitikimų metu (tėvų susirinkimus ir individualius susitikimus 

klasės mokytojas planuoja individualiai), pusmečių pabaigoje fiksuoja pažangą mokinių pasiekimų 

ir pažangos įvertinimo apraše; 

36.4. veiklos sritys ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo 

individualizuotoms programoms įgyvendinti 5–10 lavinamosiose klasėse: 

                                                                 

Klasė 

Veiklos sritis 

6/8/9/10 

6 8 9 10 

Dorinis ugdymas (etika) 

Komunikacinė veikla 

Pažintinė veikla 

Orientacinė veikla 

Meninė veikla (muzika) 

Meninė veikla (dailė) 

Meninė veikla (technologijos) 

Fizinė veikla 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

3 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

3 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

3 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

3 

Pamokos specialiesiems ugdymosi 

poreikiams tenkinti: 

Gydomasis fizinis ugdymas 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Iš viso privalomų pamokų skaičius 20 20 20 20 

Iš viso ugdymo valandų 22 20 20 22 

 

 37. Valandos, skiriamos mokinių specialiesiems ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

naudojamos gydomajam fiziniam ugdymui. 

38. Ugdymo sričių, veiklų įgyvendinimas. 

39.1. fizinės veiklos organizavimas: 

39.1.1. mokiniai, atleisti nuo pamokų, pamokas stebi, bet pamokos veikloje nedalyvauja. 

Mokinių pasiekimai nevertinami; 



 37 

39.1.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas. 

Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ 

arba „neįskaityta“. Mokytoja rengia mokiniams individualias programas; 

39.2. specialioji veikla, mokinių sutrikusioms funkcijoms lavinti: 

39.2.1. individualioms ir grupinėms kalbėjimo ir kalbos ugdymo pratyboms 5–10 klasėse 

skiriama po 1 pamoką kiekvienam mokiniui per savaitę; 

39.2.2. individualioms gydomojo fizinio ugdymo pratyboms skiriama po 2 pamokas per 

savaitę kiekvienam mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ir turinčiam vidutinių, sunkių ar 

labai sunkių judesio ir padėties sutrikimų;  

39.2.3. specialioji veikla mokinių sutrikusioms funkcijoms lavinti (logopedo pratybos ir 

individualios gydomojo fizinio ugdymo pratybos) vyksta po pamokų. Mokiniams, turintiems 

judesio ir padėties sutrikimų ir atleistiems nuo technologijų pamokų specialioji veikla gali būti 

organizuojama jų metu.  

 

V SKYRIUS 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

40. II socialinių įgūdžių ugdymo klasėje ugdymo turinys organizuojamas veiklomis, 

atsižvelgiant į asmens galias.  

41. II socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami, 

pusmečių pabaigoje įvertinant mokinius, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

42. Mokinių pasiekimams fiksuoti naudojamas elektroninis dienynas, individualizuotos 

programos. Mokinių pasiekimus ir ugdymosi sunkumus mokytojas reguliariai aptaria su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ir mokiniais individualių susitikimų metu (tėvų susirinkimus ir individualius 

susitikimus klasės mokytojas planuoja individualiai), pusmečių pabaigoje fiksuoja pažangą mokinių 

pasiekimų ir pažangos įvertinimo apraše. 

43. Socialinių įgūdžių programai įgyvendinti skiriamų valandų skaičius per savaitę:  

                                                Ugdymo metai 

Dalykai/veiklos sritys 

II 

Bendrasis ugdymas: 

Dorinis ugdymas (etika) 

Komunikacinė veikla 

Pažintinė veikla 

Orientacinė veikla 

Meninė veikla (dailė) 

Meninė veikla (muzika) 

Fizinė veikla 

 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

3 

Socialinio, technologinio (darbinio), meninio ugdymo 

veikla: 

Meniniai, technologiniai darbai 

Buities kultūra/savitvarka 

Namų ruoša/namų ūkio darbai 

 

 

4 

3 

3 

NVŠ  

Iš viso ugdymo valandų 24 

 

44. Individualioms sveikatos ugdymo pratyboms skiriama po 2 pamokas per savaitę 

kiekvienam mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ir turinčiam vidutinių, sunkių ar labai 

sunkių judesio ir padėties sutrikimų. 
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45. Individualiosios sveikatos ugdymo pratybos vyksta po pamokų. Mokiniams, turintiems 

judesio ir padėties sutrikimų ir atleistiems nuo technologijų pamokų specialioji veikla gali būti 

organizuojama jų metu.  

46. Fizinė (sveikatos ugdymo, stiprinimo) veikla: 

46.1. mokiniai, atleisti nuo pamokų, pamokas stebi, bet pamokos veikloje nedalyvauja. 

Mokinių pasiekimai nevertinami; 

46.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas. 

Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ 

arba „neįskaityta“. Mokytoja rengia mokiniams individualias programas. 

47. Logopedo pratyboms I-III socialinių įgūdžių ugdymo klasėse skiriama po 2 pamokas 3 

mokiniams per savaitę. 

48. Meniniai ir technologiniai darbai, 6 pamokos per savaitę, II socialinių įgūdžių ugdymo 

mokiniams organizuojamos laikinojoje grupėje – kartu su 5, 6, 9 specialiosios klasės mokiniais. 

49. Veiklos gali būti integruojamos, jungiamos, keičiamos, atsižvelgus į mokinių ugdymosi 

poreikius, situacijas, dėl kurių koreguojamas ugdymo procesas. 

 

__________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Priekulės Ievos Simonaitytės  

                                gimnazijos 2021–2022 m. m. 

                                ugdymo plano 2 priedas 

 

DARBO ORGANIZAVIMO 

COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATVEJU TVARKOS APRAŠAS 
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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vadovaujantis Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos (toliau – Gimnazija) 

COVID-19 ligos (korona viruso infekcijos) atveju tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) ugdymo 

procesas Gimnazijoje organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. 

2. Aprašas nustato įstaigos veiksmus esant ekstremaliai situacijai valstybės lygiu. 

3.  Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais ir rekomendacijomis: 

2.1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais; 

2.2. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 

37 straipsnio 2 dalies 1 punktu;  

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“3.2.1.1 papunkčiu; 

2.4. Valstybinių ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų 

valdymo plano patvirtinimo“; 

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.1.2 ir 3.1.21papunkčiais, 

2.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo; 

2.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimu„ Dėl neformaliojo vaikų 

švietimo organizavimo būtinų sąlygų“; 

2.8. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 

V-383 „Dėl vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (korona viruso infekcijos) diagnostikos ir 

gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

2.9. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 

V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (korona viruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad 

serga COVID-19 liga (korona viruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, 

kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių 

patvirtinimo“. 

3. Sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis rekomendacijomis: 

3.10.1. Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros 

patalpų dezinfekcijai (kai galimas užsiteršimas SARS-COV-2 virusu); 

3.10.2. Rekomendacijos dėl sąlytį su COVID-19 atveju turėjusių asmenų valdymo. 

 

II SKYRIUS 

DARBO ORGANIZAVIMAS 
 

4. Gimnazijoje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami Gimnazijos 

bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. 

5. Kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti patalpa, t. y. klasė, kurioje vyksta pamokos. 

Skiriant mokinių klasėms patalpas, kiek leidžia galimybės, užtikrinama, kad šalia esančiose 

patalpose mokytųsi bendraamžiai, vengiama skirtingo amžiaus mokinių kontaktų (Priedas Nr.1): 

6. Asmenys, atlydintys mokinius į Gimnazijos patalpas, neįleidžiami. Išimtis taikoma 

rugsėjo 1 d. į Priešmokyklinę ir 1 klasę mokinį lydinčiam asmeniui. 

7. Tėvai (gobėjai, rūpintojai) mokinius palydi/pasitinka iki/prie Gimnazijos pastato durų:  

jei yra būtinybė susitikti su administracija, specialistais ar pedagogais, tėvai(globėjai, 

rūpintojai) susitikimo datą, laiką suderina su darbuotoju. Gimnazijos darbuotojas asmeniškai apie 

numatomą vizitą informuoja raštinės vedėją (visų asmenų registracija būtina dėl COVID-19 ligos 

saugos reikalavimų). Atėjęs asmuo pasirašo apsilankymų žurnale. 
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8. Jeigu administracijai, specialistams ar pedagogams reikalingas susitikimas su tėvais 

(globėjais, rūpintojais), apie tai tėvai informuojami per TAMO dienyną laišku, el. paštu arba 

telefonu. Suderinama vizito data ir laikas, ir apie tai informuojamas raštinės administratorius ne 

vėliau kaip prieš vieną dieną. Raštinės vedėjas informaciją pateikia Gimnazijos budėtojui. 

9. Visi asmenys Gimnazijos bendrose patalpose, bendrose uždarose erdvėse (pvz., 

koridoriuose, valgykloje, bibliotekoje, mokytojų kambaryje ar pan.), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 

metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes(tik 

medicinines)). 

10. Visi Gimnazijos darbuotojai, pedagogai aprūpinami apsauginėmis medicininėmis veido 

kaukėmis. Kai pedagogas ar kitas švietimo įstaigos darbuotojas negali dėvėti nosį ir burną 

dengiančios kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į 

profesinės rizikos vertinimo išvadą, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės, 

veido skydeliai. 

11. Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų 

metu, tiek po pamokų. Parengtas mokinių judėjimo krypčių žemėlapis (priedas Nr.1):  

12. Mokiniai valgo pagal iš anksto nustatytą grafiką: 

10.00 -2d, 2c, 1c, 1a, 4c, 3c; 

10.30 -2b,3a, 4a, 4b, 1b, 3b, 2a; 

11.00-5 ir 7 klasių mokiniai; 

11.20- I, II klasių mokiniai; 

11.40-6 ir 8 klasių mokiniai; 

12.00- III ir IV klasių mokiniai 

13. Mokiniai griežtai laikosi maitinimo(si) grafiko. Prieš valgant dezinfekuojamos rankos. 

Po kiekvienos pertraukos valgyklos patalpa išvėdinama, išvaloma bei dezinfekuojama. 

14. Kiekviena klasė naudojasi arčiausiai priskirtos ugdymo patalpos esančiu sanitariniu 

mazgu. Neskirstoma pagal lytį. 

15. Mokinių spintelės išdėstomos arčiausiai tų klasių mokiniams, kur vyksta pamokos. 

16. Esant galimybei, rekomenduojama dažniau pamokas, veiklas vesti lauke bei kitose 

aplinkose, esančiose Priekulės  mieste. 

17. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu 

dirbama tik su tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniais pagal sutartą laiką. Specialistas 

konsultacijų metu dėvi kaukę. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai 

liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

18. Mokiniai į Progimnazijos biblioteką eina pagal nustatytą grafiką: 

Pirmadieniais lankosi: I, II klasių mokiniai; 

Antradieniais lankosi: 5 ir 7 klasių mokiniai; 

Trečiadieniais lankosi: iki 12 val. –2d, 2c, 1c, 1a, 4c, 3c; nuo 12.30 –III ir IV klasių 

mokiniai 

Ketvirtadieniais lankosi: 2b,3a, 4a, 4b, 1b, 3b, 2a; 

Penktadieniais lankosi: 6 ir 8 klasių mokiniai. 

Į biblioteką gali įeiti ne daugiau nei po 5 mokinius. 

19. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. 

20. Organizuojamo renginio metu laikytis 1 m. atstumo tarp dalyvių atviroje erdvėje ir 2 

m. atstumo uždarose patalpose, o jei to neįmanoma užtikrinti – vyresniems nei 6 metų renginio 

dalyviams (mokiniams, mokytojams) dėvėti veido kaukę (medicininę). 

21. Mokymo priemonės, inventorius dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo. 

Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis. 

22. Prie įėjimo į švietimo įstaigą pateikiama informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams): 

22.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą ir kt.); 

22.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti nosies ir burnos apsaugines priemones; 
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22.3. draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas 

(37,3°C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų 

požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

23. Mokinių, darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas: 

23.1. prie budinčiojo posto padėtu termometru yra sudaromos sąlygos mokiniams, 

darbuotojams matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į Gimnaziją; 

23.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) 

ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi būti izoliuojamas Gimnazijos sveikatos kabinete, 

apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja korona viruso linija 

tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų; 

23.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis 

konsultacijai Karštąja korona viruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju; 

23.4. jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo 

informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (korono viruso infekciją), apie 

tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems 

taikant 14 dienų izoliaciją; 

23.5. draudžiama į Gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

24. Darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais, turi vengti 

tiesioginio kontakto su jais. Esant būtinybei, kontakto laikas ribojamas išlaikant saugų atstumą. 

25. Užtikrinama, kad pašaliniai asmenys nepatektų į Gimnazijos pastatą, išskyrus atvejus, 

kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui; draudžiamas mokinius atlydinčių, 

pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų, nustatant tam skirtas erdves ar 

vietas. 

26. Gimnazijoje sudaromos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai ir 

dezinfekcijai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto 

muilo, dezinfekcinio skysčio, vienkartinių rankšluosčių). Rankų dezinfekcijai skirtos priemonės 

padedamos gerai matomoje vietoje prie įėjimo į pastatą, kabinetuose bei tualetuose. Dezinfekciniai 

skysčiai skirti tik suaugusiems. 

27. Mokinių pavėžėjimas: 

27.1. mokinių pavėžėjimas organizuojamas taip, kad tarp transporto priemonėje sėdinčių 

mokinių turi būti išlaikomas 1 metro atstumas; 

27.2. mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti 

kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga 

lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma; 

28.3. mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai   

dezinfekuojami kas kartą išlipus mokiniams ir prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę; 

28.4. mokiniai, važiuojantys maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos 

reikalavimų, taikomų keleiviams. 

29. Mokinių vykimas į renginius už Gimnazijos ribų: 

29.1. renginiai už Gimnazijos ribų organizuojami tik gavus Gimnazijos direktoriaus 

leidimą, įformintą įsakymu; 

29.2. renginį už Gimnazijos ribų organizuojantis mokytojas, privalo pareikti prašymą 

raštinės vedėjai prieš tris darbo dienas iki renginio, taip pat prieš rengti pravesti saugaus elgesio 

instruktažą. 

 

 

III SKYRIUS 

GIMNAZIJOS PATALPŲ IR INVENTORIAUS VALYMAS 
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30. Vykdomas kuo dažnesnis Gimnazijos patalpų vėdinimas. Patalpos, kuriose 

organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, išvėdinamos prieš atvykstant 

mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, 

stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti 

skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.  

31. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir 

pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos.  

32. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi 

būti nuvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo 

priemonėmis.  

33. Kitas aplinkos valymas Gimnazijos pastate turi būti atliekamas atsižvelgiant į 

Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos 

metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003

27%20(1).pdf). 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

34. Užtikrinama, kad Gimnazijoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata nuolat stebima: 

34.1. kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už kasdienį savo sveikatos vertinimą atėjus į 

Gimnaziją (kūno temperatūros matavimą); 

34.2.tik atvykus į darbą darbuotojai turi galimybę pasimatuoti kūno temperatūrą; 

34.3. darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų 

ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į darbą nevyksta 

ir praneša apie tai Gimnazijos direktoriui; 

34.4. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

35. Esant teigiamam COVID-19 ligos atvejui ir gavus Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro nurodymus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pagal darbuotojų 

atvykimo/išvykimo iš Gimnazijos, mokinių lankomumo žurnalą, surenka visą informaciją apie 

darbuotojus ir mokinius, kurie galimai turėjo sąlytį su užsikrėtusiu asmeniu arba turėjusiu sąlytį su 

užsikrėtusiu COVID-19 liga asmeniu ir perduoda Gimnazijos direktoriui, kuris pateikia informaciją 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atsakingam asmeniui; 

36. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė renka ir sistemina informaciją apie 

izoliacijoje esančius Gimnazijos mokinius ir  darbuotojus. 

 


