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PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJOS  

2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ  

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ  

UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų 
progimnazijos ugdymo planas (toliau – Progimnazijos ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ir 
pagrindinio ugdymo programų, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų, jas pritaikius mokiniams, 
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų 
švietimo programų įgyvendinimą progimnazijoje. 

2. Ugdymo plano tikslas – nustatyti pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendruosius 
vykdymo reikalavimus, pateikti pagrindinius principus, nuostatas, sprendimus ir susitarimus dėl 
ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo, užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą 
modernioje, saugioje ir sveikoje aplinkoje. Plėsti dvasines, intelektines ir fizines galias, kad 
kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų 
mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą. 

3. Progimnazijos ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. pateikti progimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimo aprašą; 

3.2. suteikti galimybes kiekvienam mokiniui susikurti vertybių sistemą, įgyti būtinų 
kompetencijų, sudarančių žinių, supratimo, gebėjimų ir nuostatų visumą; 

3.3. stiprinti ugdymo turinio vidinę integraciją, ryšį su gyvenimu, darbo pasauliu, kultūriniais 
procesais; 

3.4. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, mokymo 
ir mokymosi aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymosi.  

4. Progimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

Progimnazijos ugdymo planas – progimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 
aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, 
įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 
minučių. 

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko ar 
mokymosi pagalbai teikti. 

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta 
padėti įveikti mokymosi sunkumus, įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams 
asmens gabumams ugdyti. 



2 
 

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus, plėtojant gebėjimus ir 
galias.  

Kitos progimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

 
II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS  
MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

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

Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams 
skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. 

6. Ugdymo organizavimas 1–4 ir 5–8 progimnazijos klasėse 2021–2022 mokslo metais. 

Klasės 1–4 5–8 

Mokslo metų pradžia / Ugdymo 
proceso pradžia  

2021-09-01 

Pusmečių trukmė:   

                           1-asis  

                           2-asis  

 

2021-09-01 – 2022-01-21 

2022-01-24 – 2022-06-09 

 

2021-09-01 – 2022-01-21 

2022-01-24 – 2022-06-23 

Rudens atostogos 2021-11-03 – 2021-11-05  

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021-12-27 – 2022-01-07  

Žiemos atostogos 2022-02-14 –2022-02-18 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022-04-19 – 2022-04-22  

Ugdymo proceso pabaiga 2022-06-09 2022-06-23 

Ugdymo proceso trukmė 
savaitėmis  

35 37 

Ugdymo proceso trukmė dienomis 175 185 

Vasaros atostogos  2022-06-10 – 2022-08-31 2022-06-27 – 2022-08-31 

 

7. Ugdymo organizavimas 1–4 ir 5–8 progimnazijos klasėse 2022–2023 mokslo metais. 

Klasės 1–4 5–8 

Mokslo metų pradžia / Ugdymo 
proceso pradžia  

2022-09-01 

Pusmečių trukmė:   

                           1-asis  

                           2-asis  

 

2022-09-01 – 2023-01-20 

2023-01-23 – 2023-06-08 

 

2022-09-01 – 2023-01-20 

2023-01-23 – 2023-06-22 

Rudens atostogos 2022-10-31 – 2022-11-04 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022-12-27 – 2023-01-06 

Žiemos atostogos 2023-02-13 – 2023-02-17 
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Pavasario (Velykų) atostogos 2023-04-11 – 2023-04-14 

Ugdymo proceso pabaiga 2023-06-08 2023-06-22 

Ugdymo proceso trukmė 
savaitėmis  

35 37 

Ugdymo proceso trukmė 
dienomis 

175 185 

Vasaros atostogos   2023-06-09 – 2023-08-31 2023-06-23 – 2023-08-31 

8. Mokyklos vadovas, vadovaudamasis ugdymo plano rengimo grupės pateiktomis 
rekomendacijomis ir suderinęs su mokyklos taryba, nustato mokslo metų skirstymo pusmečiais datas, 
mokiniams skiriamų vasaros atostogų pradžią. 

9. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos grupinio mokymosi forma 
kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę. 
Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 

10. Pamokų ir pertraukų laikas (1 klasėje pamoka trunka 35 min., 2–8 klasėse – 45 min.): 

11. 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 būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, 
vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai 
stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis 
mokymo būdas): 

11.1. Ekstremali temperatūra mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 

11.1.1. minus 20º C ar žemesnė 1–5 klasių mokiniams; 

11.1.2. minus 25º C ar žemesnė 6–8 klasių mokiniams; 

11.1.3. 30º C ar aukštesnė – 1–8 klasių mokiniams. 

11.2. Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 
organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 
procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, gali priimti ugdymo 
organizavimo sprendimus:  

11.2.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:  

11.2.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę; 

11.2.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 

11.2.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 

11.2.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius / 
šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei. 

Pamok
a 

Trukmė (min.) 2–8 kl. 
Pertraukos 

(min.) 
Trukmė (min.) 1 kl. 

Pertraukos 
(min.) 

1. 8.05–8.50 10 8.15–8.50 10 

2. 9.00–9.45 20 9.00–9.35 10 

3. 10.05–10.50 30 9.45–10.20 35 

4. 11.20–12.05 30 10.55–11.30 10 

5. 12.35–13.20 10 11.40–12.15 10 

6. 13.30–14.15 10 12.25–13.00  

7. 14.25–15.10 10   

8. 15.20–16.05    
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11.2.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos aplinkoje 
nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 
proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus 
elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali būti laikinai 
stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, mokyklos 
vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su Panevėžio miesto savivaldybės švietimo 
skyriumi; 

11.2.3. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės 
tęsti ugdymo proceso ar jo dalies grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso 
organizavimo būdu. Mokyklos direktorius priima sprendimą dėl ugdymo proceso organizavimo 
nuotoliniu mokymo būdu, vadovaudamasis Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas 
(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-
1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 
programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-1128 „Dėl Mokymosi pagal 
formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, nustatyta tvarka. 

11.3. Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos vadovui priėmus sprendimą ugdymo procesą 
ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, mokykla vadovaujasi parengtomis ugdymo 
organizavimo gairėmis dėl ugdymo organizavimo ypatingomis aplinkybėmis ar esant aplinkybėms 
mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 
organizavimo būdu, atsižvelgdama į bendrųjų ugdymo planų nuostatas ir vadovaudamasi Mokymo 
nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo 
nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ (1 priedas). 

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 
 

12. Progimnazijos ugdymo planą, kuriame aprašomas mokykloje vykdomų programų 
įgyvendinimas ir tam priimti sprendimai, rengia mokyklos direktoriaus 2021 m. gegužės 4 d. 
įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės sudarymo progimnazijos ugdymo plano projektui 2021–2022 ir 
2022–2023 mokslo metams rengti“ sudaryta darbo grupė, vadovaujama direktoriaus pavaduotojo 
ugdymui.  

13. Darbo grupės parengtas mokyklos ugdymo plano projektas suderintas su mokyklos taryba 
(2021-08-24, protokolas Nr. MT-11), suderintas su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriumi.  

14. Mokyklos ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio 
ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo 
bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 
m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 
patvirtinimo“ (toliau – kartu Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, o kiekviena 
atskirai – Pradinio ugdymo bendrosios programos, Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), 
Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 
gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Bendraisiais 
ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 
programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal 
formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 
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organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo 
tvarkos aprašas), progimnazijos metiniais veiklos planais, strateginiu planu 2020–2022 metams. 

15. Įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti rengiamas vienas bendras pradinio ir 
pagrindinio ugdymo (I dalies) progimnazijos ugdymo planas dvejiems mokslo metams, vadovaujantis 
mokyklos išsikeltais ugdymo tikslais, švietimo stebėsenos, nacionalinių ir tarptautinių mokinių 
pasiekimų tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 
informacija, mokyklos įsivertinimo ir 2019 m. išorinio rizikos vertinimo duomenimis, bendrąjį 
ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis. Ugdymo planas 
prireikus gali būti koreguojamas atsižvelgiant į ugdymo proceso pokyčius. 

16. Pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) ugdymo programoms įgyvendinti progimnazijos 
ugdymo plane įteisinti mokyklos bendruomenės susitarimai dėl:  

16.1. pradinio ir pagrindinio ugdymo programos organizavimo įgyvendinimo ypatumų; 
pradinio ir pagrindinio ugdymo proceso organizavimo (trukmės, organizavimo formų ir kt.); 

16.2. pradinio ir pagrindinio ugdymo ir dalykų sričių ugdymo turinio įgyvendinimo ypatumų; 

16.3. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir 
reflektuojant ugdymo procesą; 

16.4. mokinio gerovės užtikrinimo ir sveikatos ugdymo progimnazijoje; 

16.5. pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiaus per 
metus ir per savaitę konkrečiai klasei paskirstymo;  

16.6. informacinių technologijų naudojimo, skaitmeninio turinio kūrimo, informatinio mąstymo 
ugdymo pradinėse klasėse; 

16.7. integruojamųjų ir prevencinių programų pasirinkimo ir jų įgyvendinimo; įvairių dalykų 
atskirų temų integravimo; 

16.8. mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo;  

16.9. ugdymo valandų, skirtų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, panaudojimo;  

16.10. mokinių mokymo namie;  

16.11. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: pasiekimų patikrinamųjų darbų 
organizavimo būdų (kontrolinių, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo testų, savarankiškų 
darbų ir kt.) ir laikotarpių, didžiausio patikrinamųjų darbų skaičiaus per savaitę, namų darbų skyrimo;  

16.12. klasių dalijimo į grupes, mažiausio mokinių skaičiaus jose nustatymo, laikinųjų grupių 
sudarymo;  

16.13. pažintinės, kultūrinės, meninės, projektinės veiklos organizavimo ir pamokų / dienų 
skaičiaus joms organizuoti; 

16.14. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo, mokantis pagal pagrindinio ugdymo 
programą; 

16.15. neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūlos ir pasirinkimo bei jų įgyvendinimo, 
skiriamų ugdymo valandų, mokinių skaičiaus grupėse;  

16.16. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių 
gabumų), ugdymo organizavimo;  

16.17. švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo; mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų 
programų patenkinamo lygio pasiekimų (toliau – žemi pasiekimai) nustatymo būdų, numatomų 
mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pasiekimams gerinti;  

16.18. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo; 

16.19. ugdymo organizavimo asmenims, baigusiems užsienio valstybės ar tarptautinės 
organizacijos pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą; 

16.20. progimnazijos bendradarbiavimo su įstaigomis, įmonėmis ar asociacijomis; 

16.21. vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių pasirinkimo, naudojimosi jomis principų ir 
tvarkos;  
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16.22. priemonių dėl mokinių mokymosi praradimų, patirtų COVID-19 pandemijos metu, 
kompensavimo. 

17. Progimnazijos ugdymo planą tvirtina progimnazijos direktorius iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

18. Atskirų mokomųjų dalykų ugdymo turinio integravimas: 
18.1. atskirų dalykų mokytojai savo nuožiūra gali integruoti dviejų ar kelių dalykų ugdymo 

turinį, kai kurias kelių dalykų susijusias temas, siekdami dalykų bendrosiose programose numatytų 
rezultatų; 

18.2. integruojamų dalykų temas mokytojai iš anksto aptaria ir įtraukia į ilgalaikius planus, 
sutaria dėl integruotos pamokos planavimo ir organizavimo, mokinių pažangos ir pasiekimų 
vertinimo ir fiksavimo būdų; 

18.3. integruotos dviejų ar kelių dalykų pamokos vedamos pagal sudarytą atskirą tvarkaraštį, 
įtraukiamos į mėnesio darbo planą;  

18.4. integruotų pamokų apskaitai užtikrinti (kai pamokoje dirba du mokytojai) integruojamų 
dalykų pamokų turinys e. dienyne įrašomas tų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose; 

18.5. mokytojai analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo turinio integravimas, 
kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų, ir priima 
sprendimus dėl tolesnio turinio integravimo tikslingumo. 

19. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo sritį sudarančių integruojamųjų 
programų integravimas į ugdymo turinį: 

19.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo sritį sudarančios integruojamosios 
programos – Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Sveikatos ir gyvenimo 
įgūdžių, Kultūrinio sąmoningumo – įgyvendinamos per visų dalykų pamokas 1–8 klasėse;  

19.2. šių programų atskirai planuoti ir vykdyti nereikia, jos yra integruotos į Bendrųjų 
programų turinį. 

20. Prevencinių ir kitų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintų 
programų integravimas į ugdymo turinį: 

20.1. konkrečias integruojamų programų temas 1–8 klasių dalykų mokytojai planuoja 
ilgalaikiuose planuose ir įrašo į atskirą integracijai skirtą skiltį, klasės auklėtojai – klasės auklėtojų 
veiklos planuose;  

20.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl 
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“, integruojama 1–8 
klasėse į mokomųjų dalykų programų ugdymo turinį, klasių auklėtojų veiklą, pažintinę kultūrinę 
veiklą ir į neformalųjį švietimą.  

Mokinių sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos temų 
integravimas į mokomuosius dalykus ir kitą veiklą pateikiamas progimnazijos ugdymo plano 2 
priede; 

20.3. mokykla, vykdydama mokinių ugdymą karjerai, įgyvendina Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2014-01-15 įsakymu Nr. V-72 (Žin., 2014, Nr. 2014-04888) patvirtintą 
ugdymo karjerai programą, vadovaujasi bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro, profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284), ir kitais 
šią sritį reglamentuojančiais dokumentais. 
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Ugdymo karjerai integravimas į dalykų programų turinį, į klasės auklėtojo veiklą, kultūrinę 
pažintinę veiklą, neformaliojo švietimo programas pateikiamas progimnazijos ugdymo plano 3 
priede; 

20.4. mokykla, 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“, 2019–2020 m. m. 
įsijungusi į tarptautinę socialinio – emocinio ugdymo „LIONS QUEST“ programą, ją tęsia ir 
organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas, apimančias patyčių, 
smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos 
gyvensenos skatinimą ir sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti:  

20.4.1. „LIONS QUEST“ programa 1–4 klasėse įgyvendinama, vykdant programą „Laikas 
kartu“, o 5–8 klasėse – vykdant programą „Paauglystės kryžkelės“;  

20.4.2. socialinio – emocinio ugdymo „LIONS QUEST“ programos integravimas pateikiamas 
progimnazijos ugdymo plano 4 priede. 

20.5. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios programos 
patvirtinimo“, 1–4 klasėse integruojama į visų mokomųjų dalykų pamokas ir klasės auklėtojo veiklą; 
5 ir 7 klasėse mokoma kaip atskiras dalykas. 

Žmogaus saugos bendrosios programos integravimas pradinėse klasėse pateikiamas 
progimnazijos ugdymo plano 5 priede; 

20.6. Etninės kultūros ugdymas pagal Etninės kultūros ugdymo metodines rekomendacijas 
pradinio ugdymo pedagogams ir Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 (Žin., 
2012, Nr. 46-2252), 1–8 klasėse integruojama į mokomųjų dalykų ugdymo turinį, į klasių auklėtojų 
veiklą, į neformalųjį švietimą ir kultūrinę pažintinę veiklą (šventės, edukacinės programos mokykloje 
ir kitose aplinkose). 

Etninės kultūros ugdymo bendrosios programos integravimas pateikiamas progimnazijos 
ugdymo plano 6 priede; 

20.7. per mokslo metus 4 gamtosauginės veiklos temos integruojamos į visų 1–8 klasių dalykų 
programas. Akcentuojama per pirmąją pamoką, vykstančią tą dieną, o jei ji sutampa su nedarbo 
diena, vykdoma dieną prieš ją: 

rugsėjo 22 d. – Tarptautinė diena be automobilio,  

rugsėjo 27 d. – Tarptautinė turizmo diena, 

spalio 4 d. – Pasaulinė gyvūnijos diena,  

kovo 20 d. – Pasaulinė Žemės diena;  

20.8. informacinių technologijų naudojimas, skaitmeninio turinio kūrimas, informatinio 
mąstymo ugdymas pradinėse klasėse: 

20.8.1. informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo 
priemonė; 

20.8.2. mokiniai mokomi informacinių komunikacinių technologijų pradmenų ir informatinio 
mąstymo, skiriant 2021-2022 m. m. po 1 papildomą pamoką 1a, 2b, 3a, 4a klasėse ir 0,5 pamokos – 
2a klasėje, 2022-2023 m. m. - po 1 papildomą pamoką 1a, 2a, 3b, 4a klasėse ir 0,5 pamokos – 3a 
klasėje iš mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skirtų valandų;  

20.9. nacionalinio saugumo klausimai nagrinėjami per istorijos pamokas; organizuojami 
renginiai (susitikimai, konkursai, protų mūšiai, išvykos ir kt.); 

20.10. antikorupcinis ugdymas įgyvendinimas per istorijos pamokas, organizuojamus renginius 
(susitikimai, konkursai, protų mūšiai, diskusijos ir kt.); 

20.11. finansinio raštingumo ugdymas integruojamas į matematikos pamokas.  
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21. Dalykų mokytojai, integravę į savo dėstomo dalyko turinį prevencinės ar kitos švietimo ir 
mokslo ministro patvirtintos programos atskirą temą, e. dienyne fiksuoja dalyko pamokos turinį ir 
integruojamos programos temą (pvz., Tautinis kostiumas (integruota Etnokultūros programa). 

22. Mokytojai savo nuožiūra gali į ugdymo turinį integruoti ir kitas programas.  

23. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir analizuoja, kaip ugdymo procese 
įgyvendinamas prevencinių programų integravimas, kaip mokiniams sekasi siekti dalykų bendrosiose 
programose numatytų rezultatų, ir priima sprendimus dėl tolesnio mokymo organizavimo būdo. 

24. Pažintinės, kultūrinės, meninės ir kūrybinės veiklos organizavimas: 
24.1. mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, pažintinė, 

kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė 
ugdymo proceso veiklos dalis: 

24.2. pažintinė ir kultūrinė veikla siejama su mokyklos ugdymo tikslais, mokinių mokymosi 
poreikiais ir organizuojama mokykloje ir už jos ribų: muziejuose, teatruose, bibliotekose, kultūros 
centruose ir kitose įstaigose; 

24.3. pažintinė ir kultūrinė veikla formalųjį ugdymą papildo neformaliosiomis praktinėmis 
veiklomis ir mokiniams sudaro galimybes gilinti savo žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir 
ugdytis vertybines nuostatas; 

24.4. pažintinę ir kultūrinę veiklą organizuoja kiekvieno mokomojo dalyko mokytojas, 
skirdamas per pusmetį ne mažiau kaip 1 pamoką; 

24.5. elektroninis dienynas pildomas pagal tos dienos tvarkaraštį. Mokytojai dalyko puslapyje 
įrašo vykusios veiklos turinį (pvz.: Pažintinė kultūrinė veikla: „Muzikos pamoka muzikos 
mokykloje“ ar kt. Direktoriaus 2020-00-00 įsakymas Nr. 00). 

24.6. pažintinei ir kultūrinei veiklai mokykloje ir kitose mokymosi aplinkose 2021–2022 m. 
skiriama 10 ugdymo dienų 1–4 klasėse (50 val.) ir 11 ugdymo dienų (66 val.) 5–8 klasėse; 

24.7. pažintinės ir kultūrinės veiklos planas 2021–2022 mokslo metais: 

Data Veiklos pobūdis Organizuoja 
Klasės 

1–4 5–8 

2021-09-01 Mokslo ir žinių diena 
Mokyklos vadovai, meno vadovas, 
klasių auklėtojai 

X X 

2021-10-05 
Tarptautinės mokytojų 
dienos minėjimas 

Mokyklos vadovai, neformaliojo 
švietimo būrelių vadovai, klasių 
auklėtojai, dalykų mokytojai 

X X 

2021-11 
Patirtinio mokymosi diena 
kitose įstaigose 

Profesijos patarėjas, 1–4 klasių 
mokytojai, 5–8 klasių auklėtojai 

X X 

2021-12-23 Kalėdiniai renginiai 
Meno vadovas, neformaliojo 
švietimo būrelių vadovai, klasių 
auklėtojai  

X X 

2022-03 
Gamtosauginės veiklos 
diena (Žemės diena) 

Gamtamokslinio ir socialinio 
ugdymo mokytojai, 1–4 klasių 
mokytojai, 5–8 klasių auklėtojai 

X X 

2022-06-03 
Kūrybinės projektinės 
veiklos 

1–4 klasių mokytojai X  

2022-06-06 
Kūrybinės projektinės 
veiklos 

1–4 klasių mokytojai X  

2022-06-07 
Kūrybinės projektinės 
veiklos 

1–4 klasių mokytojai X  

2022-06-08 
Kūrybinių projektinių 
veiklų pristatymas 

1–4 klasių mokytojai X  

2022-06-09 
Mokslo metų baigimo 
šventė 

Mokyklos administracija, meno 
vadovas 

X  
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2022-06-16 
Ugdymas karjerai 
„Šok į tėvų klumpes“ 

Profesijos patarėjas, 5–8 klasių 
auklėtojai 

 X 

2022-06-17 
Kūrybinės projektinės 
veiklos 

Dalykų mokytojai ir 5–8 klasių 
auklėtojai 

 X 

2022-06-20 
Kūrybinės projektinės 
veiklos 

Dalykų mokytojai ir 5–8 klasių 
auklėtojai 

 X 

2022-06-21 
Kūrybinės projektinės 
veiklos 

Dalykų mokytojai ir 5–8 klasių 
auklėtojai 

 X 

2022-06-22 
Kūrybinių projektinių 
veiklų pristatymas 

Dalykų mokytojai ir 5–8 klasių 
auklėtojai 

 X 

2021-06-23 
Mokslo metų baigimo 
šventė 

Mokyklos vadovai, klasių 
auklėtojai, meno vadovas 

 X 

   10 11 

PS.: Dienų eiliškumas gali keistis.  

25. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimas progimnazijoje: 
25.1. socialinė-pilietinė veikla 5–8 klasių mokiniams yra privaloma, siejama su pilietiškumo 

ugdymu, progimnazijos tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos 
programomis ir pan.:  

25.2. per mokslo metus socialinei-pilietinei veiklai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų 
(pamokų); 

25.3. socialinę-pilietinę veiklą progimnazijoje organizuoja klasių auklėtojai, socialinis 
pedagogas, neformaliojo švietimo bei dalykų mokytojai. Mokiniai socialinę-pilietinę veiklą taip pat 
gali atlikti savarankiškai arba grupelėmis, bendradarbiaudami su asociacijomis, savivaldos 
institucijomis ir kt.; 

25.4. mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys, pildydami socialinės 
veiklos lapus; 

25.5. klasių auklėtojai mokinių socialinės-pilietinės veiklos apskaitos duomenis fiksuoja savo 
užrašuose, e. dienyne metų pabaigoje kiekvienam mokiniui įrašo „įskaityta“ (įsk) ar neįskaityta“ 
(nsk). 

25.6. progimnazijos siūlomos socialinės-pilietinės veiklos kryptys: 

Kryptis Veikla 

Ekologinė veikla 1. Gamtosauginė veikla (mokyklos teritorijos, gėlių ir želdinių priežiūra, 
dalyvavimas įvairiose gamtosauginėse akcijose, renginiuose, veiklose, jų 
organizavimas)  

2. Dalyvavimas talkose, akcijose (kapinių, parkų, Žagienio pakrančių 
tvarkymas). 

Projektinė veikla 1. Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio 
orientavimo projektuose, renginiuose, minėjimuose.  

2. Dalyvavimas klasės ir mokyklos savivaldos darbe ( seniūnai, pavaduotojai, 
gamtosauginio komiteto, mokinių parlamento nariai). 

3. Renginių organizavimas ir jų vedimas, parodų rengimas. 

Socialinė veikla 1. Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių problemų. 
2. Gerumo akcijos, savanorystė. 

Kita veikla 1. Pagalba klasės auklėtojui, kitiems mokytojams, tvarkant dokumentus, 
atliekant raštvedybos darbus (įvairūs maketavimo, teksto rinkimo darbai). 

2. Atstovavimas mokyklai visuomeninėje veikloje (dalyvavimas olimpiadose, 
miesto kultūriniuose, sporto renginiuose). 

3. Dalyvavimas koncertinėse ir kitose programose.  
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26. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas mokykloje: 

26.1. mokykla sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam nepalankias 
socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 
pasirinkti jo poreikius atitinkančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas; 

26.2. neformalusis vaikų švietimas progimnazijoje organizuojamas pagal neformaliojo švietimo 
organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2012-06-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-157 „Dėl 
neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

26.3. neformalusis vaikų švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas;  

26.4. neformalusis vaikų švietimas vykdomas įgyvendinant neformaliojo švietimo programas. 
Mokykla mokslo metų pabaigoje įvertina mokinių poreikius (prireikus juos tikslina kitų mokslo metų 
pradžioje) ir mokytojų siūlomas programas;  

26.5. neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokyklos direktoriaus įsakymu mokinių 
pasirinktoms saviraiškos programoms – sporto ir sveikos gyvensenos, meninės raiškos, gamtosaugos, 
gamtamokslinio ir ekologinio ugdymo, socialiniams ir kitokiems gebėjimams bei tautiniam tapatumui 
ugdyti, atsižvelgiant į klasių komplektų skaičių, neformaliojo švietimo organizavimo tęstinumą, 
tradicijas ir tikslingumą, mokinių poreikius; 

26.6. mokyklos tarybos 2015-06-22 (posėdžio protokolas Nr. 4) nutarimu nustatytas minimalus 
mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje – 10, o maksimalus negali viršyti 30;  

26.7. neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių 
registre. Per mokinių atostogas užsiėmimai mokiniams nevyksta. Mokytojai tvarko dokumentaciją, 
planuoja veiklas. 

27. Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas 2021–2022 m. m. 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Valandų skaičius  

per savaitę / metus 
Klasė 

1. Sportiniai žaidimai 1 (35) 2–3 

2. STEAM-UKAI 1 (35) 4c 

3. Liaudies šokiai 2 (70) 2–4 

4. Keramikos pagrindai 2 (70) 1–4 

5. Dailės būrelis 1 (35) 1–2 

6. Gamtos būrelis „Žalieji akiniai“ 1 (35) 2–4 

7. Žaidžiu, judu, sportuoju 1 (35) 3c, 4c 

8. Mažieji tyrinėtojai 1 (35) 2c, 3c 

9. Tyrinėtojai 1 (35) 1c 

10. Eksperimentuko atradimai 1 (35) 1–2 

11. Gamtos akademija 1 (35) 1–4 

12. Meno būrelis „Spalvotas pasaulis“ 1 (35) 2c 

13. IKT būrelis „Pelytė“ 1 (35) 2c 

14. Mažieji tyrinėtojai 1 (35) 2–3 

15. Knygių klubas 1 (37) 5–8 

16. Tapyba-keramika 1 (37) 5–8 

17. Kūrybinės dirbtuvės 1 (37) 5–8 

18. Skudučių ansamblis „Dudutis“ 2 (74) 5–7 

19. Anglų kalba linksmai 1 (37) 5a 

20. Gamtosauginė veikla 1 (37) 5–8 

21. Sportiniai žaidimai 1 (37) 5–6 
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22. Sportiniai žaidimai 1 (37) 7–8 

23. Tyrinėk, atrask, pažink 1 (37) 5–6 

24. Mokinių parlamentas 1,5 (55,5) 5–8 

25. Dainavimo studija „Spalvinukai“ 1 (37) 5a 
* 2022-2023 m.m. neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas bus patikslintas ir 

patvirtintas atskiru direktoriaus įsakymu. 

28. Mokykla, ugdydama mokinių bendrąsias kompetencijas, sudaro bendradarbiavimo 
sutartis arba susitaria su: 

Vaikų lopšeliais-darželiais „Draugystė“ ir „Voveraitė“ – dėl supažindinimo su mikrorajono 
mokykla, bendrų renginių organizavimo.  

VŠĮ Panevėžio m. profesinio rengimo centru (PPRC), Panevėžio kolegija, Margaritos 
Rimkevičaitės technologine mokykla,  Profesinio rengimo centru, Panevėžio teritorine darbo birža – 
dėl karjeros planavimo ir profesinio konsultavimo. 

Panevėžio robotikos centru „RoboLabas“ – dėl ugdomojo proceso organizavimo. 

Panevėžio Gamtos mokykla, „Ąžuolo“ ir Alfonso Lipniūno, „Saulėtekio“ progimnazijomis, 
lopšeliu-darželiu „Draugystė“ – dėl gamtosauginės veiklos vykdymo.  

Dembavos hidrometeorologijos stotimi, UAB „Aukštaitijos vandenys“, AB „Swedbank“ – dėl 
ugdymo turinio plėtojimo, tyrimų ir eksperimentų vykdymo.  

Panevėžio Pedagogine psichologine tarnyba – dėl mokinių pedagoginio psichologinio 
įvertinimo, rekomendacijų ugdymui teikimo. 

Panevėžio apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Panevėžio apskrities priešgaisrine 
gelbėjimo valdyba, Karaliaus Mindaugo motorizuotuoju pėstininkų batalionu -– dėl teisinių žinių 
gilinimo ir tinkamo elgesio formavimo. 

Panevėžio Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Socialinių paslaugų centru – dėl pagalbos 
mokiniams iš socialiai pažeidžiamų šeimų. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS.  

 

29. Individualus ugdymo planas besimokantiems pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo 
programą sudaromas: 

29.1. mokiniui atvykusiam mokytis iš užsienio; 

29.2. mokiniui, kuris mokomas namuose; 

29.3. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 
PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 
 

30. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama nuosekli mokinių mokymosi krūvio 
stebėsena, skatinamas mokytojų bendradarbiavimas dėl ugdymo turinio integravimo. Mokiniui 
mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. Penktadieniais organizuojama mažiau 
pamokų nei kitomis savaitės dienomis.  

31. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą, ugdomoji veikla (derinant 
formaliojo ir neformaliojo švietimo programų turinį) per dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 
ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas. Į šį laiką neįskaičiuojamas pailgintos mokymosi dienos 
grupės veiklai organizuoti skirtas laikas.  
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32. Pagal pagrindinio ugdymo programą besimokantiems mokiniams negali būti daugiau kaip 7 
pamokos per dieną. Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į 
mokinio mokymosi krūvį. Pamokų tvarkaraštyje negali būti daugiau kaip vienos pamokos trukmės 
laiko tarpas per savaitę.  

33. Mokykla užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 
kontrolinis darbas. Kontroliniai darbai planuojami, ne vėliau kaip prieš dvi savaites įrašomi 
elektroninio dienyno atsiskaitomųjų darbų tvarkaraštyje. Kontroliniai darbai negali būti rašomi po 
ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų. 

34. Mokykla užtikrina, kad namų darbai: 

34.1. atitiktų mokinio galias, būtų diferencijuojami pagal mokinių gebėjimus; 

34.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai gauti apie mokinio mokymąsi, tolesniam 
mokymuisi; 

34.3. nebūtų užduodami atostogoms; 

34.4. nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

35. Namų darbų apimtį atskiros klasės mokiniams joje dirbantys mokytojai skiria pagal 
sudarytą namų darbų krūvio paskirstymo savaitei planą, patvirtintą mokyklos metodinėje taryboje 
2008-08-29:  

Dalykai 1–2 kl. 3–4 kl. 5–6 kl. 7–8 kl. 

Dorinis ugdymas (etika, tikyba) – – – – 

Lietuvių kalba 10 min. 30 min. 20 min. 20 min. 

Užsienio kalba (I-oji) – – 10 min. 10 min. 

Užsienio kalba (II-oji) – – 10 min. 10 min. 

Matematika 10 min. 20 min. 25 min. 20 min. 

Pasaulio pažinimas / Gamta ir 
žmogus 

10 min. 10 min. 5 min. – 

Biologija – – – 10 min. 

Fizika – – – 15 min. 

Chemija – – – 15 min. 

Informacinės technologijos – – – – 

Istorija – – 10 min. 10 min. 

Geografija – – 10 min. 10 min. 

Dailė – – – – 

Muzika – – – – 

Technologijos – – – – 

 Iki 30 min. 
Ne daugiau 

1 val. 
Ne daugiau 

1,5 val. 
Ne daugiau 

2 val. 

36. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali tinkamai atlikti 
namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, sudaromos sąlygos 
juos atlikti mokykloje (bibliotekoje, skaitykloje) arba jie nukreipiami į dienos centrus. Pradinių klasių 
mokiniai namų darbus gali atlikti pailgintos mokymosi dienos grupėje. 

37. Penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 
pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius.  

38. Mokinys mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas:  
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38.1. nuo dailės, muzikos, šokio, fizinio ugdymo pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei mokosi 
neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas 
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų 
švietimo programas. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, 
mokytojui susipažinus su neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šios programos turi derėti su 
bendrųjų programų turiniu; 

38.2. nuo pamokų tų dalykų, kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per 
einamuosius mokslo metus nugalėtojas; 

38.3. nuo muzikos, dailės ar fizinio ugdymo pamokų atleistas mokinys tuo metu gali užsiimti 
kita veikla arba mokytis individualiai. Mokykla atsako už mokinio saugumą. Kai šios pamokos pagal 
pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, už mokinių saugumą atsako tėvai (globėjai, 
rūpintojai). Apie tai mokykla informuoja tėvus; 

38.4. atleisto nuo to dalyko pamokų mokinio pasiekimus vertina dalyko mokytojas, gavęs 
vertinimo informaciją iš formalųjį švietimą papildančios programos vykdytojo. 

 
ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL  
PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

39. Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys 
mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus mokytojai informuoja mokyklos 
švietimo pagalbos specialistus, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kartu sprendžiamos žemų 
mokymosi pasiekimų problemos. 

40. Mokykla, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

40.1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus pasiekimus 
turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi; 

40.2. moko planuoti savo mokymąsi, kelti sau tikslus ir prisiimti atsakomybę; 

40.3. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus mokyklos bendruomenėje; 

40.4. nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją 
mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, 
migrantams ir kitiems, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji, taip pat likusiems kartoti kurso; 

40.5. tobulina mokyklos 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; 

40.6. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai dalykines 
kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų 
ir poreikių mokiniams. Mokytojai turi galimybę prireikus pasitelkti švietimo pagalbos specialistus 
ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius; 

41. Mokykla mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Ypač šiais 
atvejais: kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų; kai atsiskaitomieji darbai 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 Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; kai 
per Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą mokinys nepasiekia patenkinamo lygmens, kai 
mokinys demonstruoja aukščiausio lygmens pasiekimus, kai mokinys patyrė mokymosi sunkumų dėl 
COVID-19 pandemijos, kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

42. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo 
mokiniui ir mokančio mokytojo, švietimo pagalbos specialistų rekomendacijų.  

43. Mokykla derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 



14 
 

43.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką. Pagal jį koreguojamas mokinio mokymasis, pritaikant 
tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.; 

43.2. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

43.3. trišalių pokalbių metodiką (mokinys – tėvai – mokytojas); 

43.4. švietimo pagalbos specialistų užsiėmimus ir konsultacijas; 

43.5. mokymosi pagalbai teikti, mokymosi praradimams dėl COVID-19 kompensuoti, mokykla 
skiria konsultacijas, panaudodama valandas, skirtas mokymosi pagalbai teikti ir mokinio ugdymo 
poreikiams tenkinti: 

43.6. Ugdymosi poreikių valandų paskirstymas 2021–2022 m. m.: 

1–4 klasės Klasės Skirta valandų per metus  

Lietuvių kalbos konsultacija 1a 17,5 val. 

Matematikos konsultacija 1a 17,5 val. 

Skaitymo gebėjimų ugdymas 1a 17,5 val. 

Lietuvių kalbos konsultacija 2a 17,5 val. 

Matematikos konsultacija 2a 17,5 val. 

Lietuvių kalbos konsultacija 2b 17,5 val. 

Matematikos konsultacija 2b 17,5 val. 

Lietuvių kalbos konsultacija 3a 17,5 val. 

Matematikos konsultacija 3a 17,5 val. 

Lietuvių kalbos konsultacija 4a 17,5 val. 

Matematikos konsultacija 4a 17,5 val. 

Anglų kalbos konsultacija 2–4 35 val. 

Informacinių komunikacinių technologijų pradmenys 
ir informatinis mąstymas 

1a 35 val. 

Informacinių komunikacinių technologijų pradmenys 
ir informatinis mąstymas 

2a 17,5 val. 

Informacinių komunikacinių technologijų pradmenys 
ir informatinis mąstymas 

2b 35 val. 

Informacinių komunikacinių technologijų pradmenys 
ir informatinis mąstymas 

3a 35 val. 

Informacinių komunikacinių technologijų pradmenys 
ir informatinis mąstymas 

4a 35 val. 

Lietuvių kalbos konsultacija 5-8 111 val. 

Matematikos konsultacija 5–8 74 val. 

Anglų kalbos konsultacija 5-8 74 val. 

Rusų kalbos konsultacija 6–8 74 val. 

Chemijos konsultacija 8 37 val. 

Fizikos konsultacija 7–8 37 val. 

Biologijos, gamtos ir žmogaus konsultacija 5–8 37 val. 

Geografijos konsultacija 6–8 18,5 val. 

Istorijos konsultacija 5–8 37 val. 
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Informacinių technologijų konsultacija 5–7 37 val. 

Skaitymo gebėjimų ugdymas 5–8 37 val. 

* 2022-2023 m. m. ugdymosi poreikių valandų paskirstymas bus patikslintas ir patvirtintas 
atskiru direktoriaus įsakymu. 

 
SEPTINTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS 
ORGANIZACIJOS PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

44. Mokykla, priimdama mokinį, baigusį užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos 
pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą, mokytis pagal Nuosekliojo 
mokymosi tvarkos aprašą, informuoja savivaldybės Švietimo reikalų skyrių ir numato atvykusio 
mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvą. 

45. Mokykla, priėmusi mokinį, baigusį užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos 
pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą, pripažįsta jo mokymosi 
pasiekimus (pagal pateiktus dokumentus, jeigu nėra dokumentų – pagal pokalbio metu su tėvais, 
pačiu mokiniu surinktus duomenis).  

46. Mokykla parengia atvykusio mokinio integracijos į mokyklos bendruomenę planą: 

46.1. išanalizuoja, kokia pagalba būtina sėkmingai mokinio adaptacijai, ir numato apytikrę 
adaptacinio laikotarpio trukmę; 

46.2. aptaria mokyklos teikiamos pagalbos formas ir būdus, mokyklos, mokinio ir tėvų 
įsipareigojimus, prireikus parengia mokinio individualų ugdymo planą; 

46.3. numato klasės auklėtojo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 
(globėjais, rūpintojais, jeigu mokinys nepilnametis), organizuoja mokytojų konsultacijas, 
individualias veiklas ugdymo programų skirtumams likviduoti; 

46.4. kai mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, organizuoja jo lietuvių kalbos 
mokymąsi intensyviu būdu, užtikrina, kad dalį laiko jis mokytųsi kartu su bendraamžiais. Intensyviai 
lietuvių kalbos mokoma(si) iki vienerių metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau), o pagalbos teikimas 
numatomas keleriems (2–4) metams.  

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 
 

47. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, nustatė laikinosios 
grupės dydį – mažiausiai 8 mokiniai (nutarta Mokytojų tarybos posėdyje 2013-06-05 Prot. Nr.5) 
pagal skirtas mokymo lėšas, kai kuriais atvejais gali būti taikomos išimtys. Mokinių skaičius 
laikinojoje grupėje negali būti didesnis nei teisės aktais nustatytas didžiausias mokinių skaičius 
klasėje.  

48. Klasių dalijimas į grupes 2021–2022 m. m.:  

48.1. mokykla nutarė klases dalinti į grupes šiems dalykams mokyti: 

doriniam ugdymui (etikai ir tikybai) – 1a, 2b, 3a, 4a, 5a, 6b, 7a, 8b klasėse;  

užsienio kalbai (1-ajai) – 4a klasėje, kai 1–4 klasėje mokosi ne mažiau kaip 20 mokinių, 
5a, 6b, 7a klasėse, kai 5–8 klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys; 

užsienio kalbai (2-ajai) –6b, 7a klasėse, kai klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys ir 
skirtingoms kalboms mokyti; 

informacinėms technologijoms – 5a, 6a, 6b, 7a klasėse;  

technologijoms – 5a, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b klasėse; 
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49. Grupių jungimas dėl mažo mokinių skaičiaus 2021–2022 m. m.: 

49.1. sudaromos laikinosios grupės, jungiant paralelių klasių, gretimų klasių mokinius per šių 
dalykų pamokas:  

dorinis ugdymas (etika) – jungiant 2b ir 3a klases, 5a ir 6b klases, 7a ir 8b klases. 

49.2. mokyklos tarybos sprendimu išimtys daromos 2021–2022 m. m. 

7a klasė – vokiečių kalba – 6 mokiniai. 

* 2022-2023 m. m. klasių dalijimas į grupes bus patikslintas ir patvirtintas atskiru direktoriaus 
įsakymu. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 
MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

50. Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, mokymas namie 
organizuojamas pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir 
namuose organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Mokiniai namie 
mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. 

51. Mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais) ir atsižvelgdama į gydytojų 
konsultacinės komisijos rekomendacijas, rengia individualų ugdymo planą. 

52. Mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti mokykloje. Šios pamokos įrašomos į 
mokinio individualų ugdymo planą. 

53. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui: 
53.1. 1–3 klasėse skiriama 315 pamokų per mokslo metus (9 pamokos per savaitę), 4 klasėje – 

385 pamokos per mokslo metus (11 pamokų per savaitę) pradinio ugdymo bendrųjų ugdymo 
programų ugdymo dalykams įgyvendinti: 

Dalykas 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Dorinis ugdymas (etika / tikyba) 17,5 (0,5) 17,5 (0,5) 17,5 (0,5) 17,5 (0,5) 

Lietuvių kalba  175 (5) 140 (4) 140 (4) 175 (5) 

Užsienio kalba (anglų) - 35 (1) 35 (1) 70 (2) 

Matematika 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 

Pasaulio pažinimas 17,5 (0,5) 17,5 (0,5) 17,5 (0,5) 17,5 (0,5) 

Skiriama pamokų iš viso 315 (9) 315 (9) 315 (9) 385 (11) 

53.2. 5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus (12 pamokų per savaitę), 7–8 
klasėse – 481 pamoka per mokslo metus (13 pamokų per savaitę) pagrindinio ugdymo bendrųjų 
ugdymo programų ugdymo dalykams įgyvendinti: 

Dalykas 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė 

Dorinis ugdymas (etika / tikyba) 37 (1) 18,5 (0,5) 18,5 (0,5) 18,5 (0,5) 

Lietuvių kalba ir literatūra 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 

Užsienio kalba I (anglų) 74 (2) 74 (2) 55,5 (1,5) 55,5 (1,5) 

Užsienio kalba II (rusų / vokiečių) - 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

Matematika 111 (3) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 

Informacinės technologijos 37 (1) 18,5 (0,5) 37 (1) - 
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Gamta ir žmogus 37 (1) 37 (1) - - 

Biologija - - 37 (1) 37 (1) 

Chemija     37 (1) 

Fizika   37 (1) 37 (1) 

Istorija 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

Geografija - 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

         Skiriama pamokų iš viso 444 (12) 444 (12) 481 (13) 481 (13) 

54. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys, 
kuris mokosi namuose, pagal pradinio ugdymo programą, nesimoko dailės ir technologijų, muzikos, 
ir fizinio ugdymo, pagal pagrindinio ugdymo programą – dailės, muzikos, technologijų ir fizinio 
ugdymo. E. dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, 
įrašoma „atleista“ (atl). 

 
DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 
 

55. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir 
dera su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi Ugdymo 
programų aprašu, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo 
mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą. 

56. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi 
stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir 
kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti. Vertinimo būdus 
ir metodus mokytojai aptaria dalykų metodinėse grupėse, rugsėjo mėn. supažindina mokinius ir jų 
tėvus (globėjus, rūpintojus).  

57. Mokykla, vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 5 punkte nurodytais teisės aktais ir 
mokyklos susitarimais, yra parengusi Mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą, 
patvirtintą mokyklos direktoriaus 2017-08-24 įsakymu Nr. 137. Jis skelbiamas mokyklos 
internetinėje svetainėje www.berzu.lt ir e. dienyne „Mano dienynas“. 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE  

 
58. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudaro sąlygas 

mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam 
grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir 
savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas; 

59. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės 
užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos vaiko gerovės komisija, vadovaudamasi 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“; 

60. Švietimo pagalbą progimnazijoje teikia psichologo asistentas, socialinis pedagogas, 
specialieji pedagogai, logopedai, mokytojo padėjėjai; 
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61. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos norma 
HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai;  

62. Į mokyklos ugdymo turinį integruojama klasių valandėles, popamokinę veiklą. 
Organizuojamos sveikatos saugojimo ir stiprinimo, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo ir projekto 
„Sveikatiada“ veiklos, prevencinės akcijos. Mokykla nuo 2020 m. įtraukta į sveikatą stiprinančių 
mokyklų tinklą „Sveika mokykla“. Veiklas koordinuoja direktoriaus įsakymu sudaryta sveikatos 
stiprinimo darbo grupė; 

63. Mokiniams sudarytos galimybės kasdien turėti 2  aktyvioms veikloms skirtas  30 minučių 
pertraukas po 3-ios ir 4-tos pamokos. Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį organizuojama 
bendra judrioji pertrauka; 

64. Mokinių saugumą pertraukų metu užtikrina progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse 
reglamentuotas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa per visų 
dalykų pamokas, mokytojų budėjimas mokyklos erdvėse (koridoriuose, valgykloje);  

65. Mokinių sveikata ir jos stiprinimu, higienos reikalavimų laikymusi mokykloje rūpinasi 
visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vadovaudamasis visuomenės sveikatos priežiūros 
organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/Isak–2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 
VADOVĖLIŲ IR KITŲ MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ PASIRINKIMO, NAUDOJIMOSI 

JOMIS MOKYKLOJE PRINCIPAI IR TVARKA 
 

66. vadovėliais mokinius aprūpina mokykla. Kitas mokymosi priemones mokiniai įsigyja savo 
lėšomis: 

67. mokytojas, užtikrindamas mokinių ugdymo tęstinumą ir nuoseklumą bei atsižvelgdamas į 
galiojančių vadovėlių sąrašą ir jų atitikimą bendrųjų programų įgyvendinimo reikalavimams, gali 
vadovėlius pasirinkti savo nuožiūra;  

68. vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių parinkimo principai ir tvarka reglamentuota 
mokyklos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo(si) priemonėmis tvarkos 
apraše, patvirtintame mokyklos direktoriaus 2016-11-25 įsakymu Nr. V-176; 

69. vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių variantų pasirinkimas ir jų užsakymas svarstomas 
mokytojų metodinėse grupėse; 

70. pratybų sąsiuviniai ar pratybų knygos nėra privalomi. Mokytojai dėl jų įsigijimo būtinumo 
ir galimybių tariasi su mokinių tėvais. 

 

III SKYRIUS 
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 
71. Pradinio ugdymo bendrųjų programų turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis 

ugdymas, matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, fizinis 
ugdymas. 

72. Ugdymo valandos Bendrajai pradinio ugdymo programai įgyvendinti paskirstytos, skiriant 
konkrečiai klasei ugdymo dalykui reikalingą ugdymo valandų skaičių. Ugdymo valandų skaičių 
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klasei per savaitę sudaro: privalomų pamokų skaičius mokiniui, valandos, skiriamos mokinių 
ugdymo(si) poreikiams tenkinti, neformaliojo švietimo valandos ir dalyko, kuriam mokyti klasė 
dalijama į grupes, pamokų skaičius. 

73. Mokykla, įgyvendindama pradinio ugdymo turinį, susitarė dėl: 

73.1. ugdymo procesą organizuojant pamoka, nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1–4 
klasėse negali būti ilgesnis negu 5 pamokos;  

73.2. ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (pvz., 
integruotos veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto, ekskursijos ir kt.) ar kitose aplinkose (pvz., 
muziejuose, bibliotekose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose, parkuose, 
artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir kt.), derinant Pradinio ugdymo bendrųjų programų dalykų ir 
neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, ugdomoji veikla per dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau 
nei 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas.  

74. 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metais pradinio ugdymo programai ir neformaliojo 
švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdymo valandos, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 
min., 2–4 klasėse – 45 min.:  

 

                                     Klasė  
Dalykai 

1 2 3 4 Iš viso val. 

Dorinis ugdymas (tikyba, 
etika) 

35 35 35 35 140 

Lietuvių kalba  280 245 245 245 1015 

Užsienio kalba (anglų) - 70 70 70 210 

Matematika 140 175 175 140 630 

Pasaulio pažinimas 70 70 70 70 280 

Dailė ir technologijos 70 70 70 70 280 

Muzika 70 70 70 70 280 

Fizinis ugdymas 105 105 105 105 420 

Šokis/teatras 35 35 35 35 140 
Iš viso privalomų pamokų 
skaičius metams 

805 875 875 840 3395 

Pamokos, skiriamos mokinių 
ugdymosi poreikiams tenkinti 

35 35 52,5 52,5 175 

Neformaliojo švietimo 
valandos 

70 70 70 70 280 

75. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai įgyvendinti: 

                               Klasė 
Dalykas 

1 2 3 4 Iš viso val. 

Dorinis ugdymas (tikyba, 
etika) 

1 1 1 1 4 

Lietuvių kalba  8 7 7 7 29 

Užsienio kalba (anglų)  2 2 2 6 

Matematika 4 5 5 4 18 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 8 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 12 
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Šokis/teatras 1 1 1 1 4 

Privalomų ugdymo valandų 
skaičius mokiniui 

23 25 25 24 97 

Pamokos, skiriamos mokinių 
ugdymosi poreikiams tenkinti 

1 1 1,5 1,5 5 

Neformaliojo švietimo 
valandos 

2 2 2 2 8 

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKO SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 
 

76. Dorinis ugdymas:  
76.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tradicinės 

religinės bendruomenės tikybą;  

76.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 
(globėjų) pateiktą prašymą;  

76.3. mokykloje atskirose klasėse nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis, 
sudaromos laikinosios grupės iš paralelių ar kelių klasių mokinių.  

77. Kalbinis ugdymas: 
77.1. lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą; 

77.2. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 
klausymo gebėjimai ugdomi per visų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas (naudojant 
mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę 
raišką ir rašto darbus). 

78. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 
78.1. pirmosios užsienio kalbos pradedama mokyti antraisiais pradinio ugdymo programos 

metais; 

78.2. tėvams (globėjams) buvo siūlytos 2 užsienio kalbos (anglų ir vokiečių), tėvai pasirinko 
anglų kalbą;  

78.3. anglų kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per savaitę;  

78.4. klasės, kuriose mokosi 20 ir daugiau mokinių, dalijamos į grupes. 

79.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 
79.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko (35 pamokos). Mokytojai organizuoja veiklas, sudarančias sąlygas ugdytis praktinius 
gamtamokslinius gebėjimus. 1/4 dalykui skiriamo laiko (17 pamokų) skiria patyriminei veiklai 
palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, 
mokyklos STEAM laboratorijoje; 

79.2. socialiniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo 
laiko (35 pamokos) 1/4 pasaulio pažinimo dalyko laiko (17 pamokų) skiriama ugdymo proceso 
organizavimui socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (lankantis 
visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 

80. Matematinis ugdymas: 

80.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 
matematikos dalyko bendrąją programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 
rekomendacijomis;  

80.2. pagal galimybes naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės 
mokomosios programos (Ema, Eduka ir kt.). 
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81. Fizinis ugdymas: 
81.1. fiziniam ugdymui skiriamos 3 ugdymo valandos per savaitę.  

81.2. mokiniams sudaromos sąlygos lankyti sporto, šokių būrelius mokykloje ar kitoje 
neformaliojo švietimo įstaigoje; 

81.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu 
organizuojamos judriosios pertraukos (30 min.) ir fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos;  

81.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose 
su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

81.5. fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo Kūno kultūros bendrąją 
programą. 

82. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras):  
82.1. technologiniam ugdymui skiriama nemažiau kaip 1/3 iš dalykui Dailė ir technologijos 

skiriamų pamokų (23 pamokos); 

82.2. muzikai skiriamos 2 pamokos per savaitę. 

82.3 šokiui skiriama 1 pamoka per savaitę 2b, 3a, 4a klasėje. 

82.4. teatrui skiriama 1 pamoka per savaitę 1-4 specialiojoje klasėje, 1a, 2a klasėje. 

83. Informacinės technologijos: 
83.1. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese 

naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos; 

83.2. 2021–2022 m. m. mokinių informatinio mąstymo ugdymas, kūrybiško ir atsakingo 
šiuolaikinių technologijų naudojimo, saugaus ir atsakingo elgesio skaitmeninėje aplinkoje, 
skaitmeninio turinio kūrimo mokymas organizuojamas skiriant per savaitę 1 papildomą pamoką iš 
pamokų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti, 1a, 2b, 3a, 4a klasėse, 0,5 pamokos – 2b klasėje. 

 
IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 
84. Mokykla įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo 

sritys ir dalykai: dorinis ugdymas (etika, tikyba), kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji užsienio 
kalba, antroji užsienio kalba) matematika; gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas (istorija, 
geografija), meninis ugdymas (dailė, muzika); informacinės technologijos, technologijos, fizinis 
ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.  

85. 5–8 klasių mokiniai privalo mokytis visų Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte klasei 
nurodytų dalykų:  

85.1. Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte nurodomas dalyko bendrosioms programoms 
įgyvendinti skiriamas minimalus pamokų skaičius ir minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui 
per savaitę. Mokykla gali skirti mokiniui ilgalaikių ir trumpalaikių konsultacijų. Maksimalus pamokų 
skaičius mokiniui per savaitę negali būti didesnis nei nurodytas Higienos normoje; 

85,2. mokykla nustatė 1 mėnesio trukmės adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal 
pagrindinio ugdymo programos I dalį ar naujai atvykusiems mokiniams. Per rugsėjo mėn. mokytojai 
susipažįsta su mokiniais, stebi jų individualią pažangą. Gali skirti diagnostinius darbus, bet mokinių 
pasiekimų ir pažangos pažymiais nevertina. 

85.2. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per metus: 

                                     
                                        Klasė 5 6 7 8 

Pagrindinio 
ugdymo programos 
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Dalykai   I dalyje (5–8 
klasė) 

Dorinis ugdymas (tikyba, etika) 37 37 37 37 148 

Lietuvių kalba ir literatūra 185 185 185 185 740 

Užsienio kalba (1-oji) 111 111 111 111 444 

Užsienio kalba (2-oji) - 74 74 74 222 

Matematika 148 148 148 148 592 

Informacinės technologijos 37 37 37 - 111 

Gamta ir žmogus 74 74 - - 148 

Biologija - - 74 37 111 

Chemija - - - 74 74 

Fizika - - 37 74 111 

Istorija 74 74 74 74 296 

Geografija - 74 74 74 222 

Dailė 37 37 37 37 148 

Muzika 37 37 37 37 148 

Technologijos 74 74 37 74 259 

Fizinis ugdymas 111 111 111 111 444 

Žmogaus sauga  37 - 37 - 74 
Minimalus privalomas pamokų 
skaičius mokiniui per metus 

962 1073 1110 1147 4292 

Socialinė-pilietinė veikla 10 10 10 10 40 
Pamokų, skirtų mokinio ugdymo 
poreikiams tenkinti, mokymosi 
pagalbai teikti, skaičius per mokslo 
metus 

444 444 

Neformalusis švietimas  74 74 55,5 55,5 259 

 

Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę: 

                                     
                                          Klasė 
Dalykai  

5  6 7  8 
Pagrindinio 

ugdymo programos  
I dalyje (5–8 klasė) 

Dorinis ugdymas (tikyba, etika) 1 1 1 1 4 

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 20 

Užsienio kalba (1-oji) 3 3 3 3 12 

Užsienio kalba (2-oji) - 2 2 2 6 

Matematika 4 4 4 4 16 

Informacinės technologijos 1 1 1 - 3 

Gamta ir žmogus 2 2 - - 4 

Biologija - - 2 1 3 

Chemija - - - 2 2 

Fizika - - 1 2 3 

Istorija 2 2 2 2 8 

Geografija - 2 2 2 6 
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Dailė 1 1 1 1 4 

Muzika 1 1 1 1 4 

Technologijos 2 2 1 2 7 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 12 

Žmogaus sauga  1 - 1 - 2 
Minimalus privalomas pamokų 
skaičius mokiniui per metus 

26 29 30 31 116 

Socialinė-pilietinė veikla * 10 10 10 10 40* 
Pamokų, skirtų mokinio ugdymo 
poreikiams tenkinti, mokymosi 
pagalbai teikti, skaičius per mokslo 
metus 

12 12 

Neformalusis švietimas 2 2 1,5 1,5 7 
       * valandų  skaičius per metus. 

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

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKO SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 
87. Planuojant ugdymo turinį mokytojams rekomenduojama tradicines pamokas derinti su 

veiklomis ne pamokų forma: projektine ar kitokia mokiniams patrauklia veikla ne tik mokykloje, bet 
ir kitose saugiose aplinkose, dalį ugdymo turinio įgyvendinti per pažintinei ir kultūrinei veiklai skirtą 
laiką. Mokytojai, klasių auklėtojai tarpusavyje derina bendrai organizuojamas veiklas. 

88. Mokykloje užtikrinamas kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymas 
per visų dalykų pamokas:  

88.1. mokytojai taiko veiksmingus metodus mokinių kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir 
skaičiavimo gebėjimams tobulinti (dalyko užduotims naudoja tekstus, uždarojo tipo testus papildo 
atvirojo tipo klausimais, į kuriuos atsakant reikia argumentuoti, dalykinio rašymo užduotimis ir pan.); 

88.2. tikrinant mokinių rašto darbus, apklausiant raštu, taiso lietuvių kalbos klaidas, nurodo 
taisytinus bei tobulintinus dalykus; 

88.3. rūpinasi, kad mokiniams, kuriems reikalinga pagalba skaitant, rašant, kalbant, 
skaičiuojant, ji būtų teikiama. Stebima jų daroma pažanga; 

88.4. sudaro sąlygas, kad mokiniai per visų dalykų pamokas tobulintų ir aukštesnius skaitymo, 
rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo gebėjimus; 

88.5. visi viešai skelbiami rašto darbai turi būti mokytojo patikrinti, klaidos ištaisytos. 

89. Dorinis ugdymas:  

89.1 dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, 
rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys gali pasirinkti pats; 

89.2. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą renkamasi 
dvejiems metams (5–6, 7–8 klasėms).  

90. Lietuvių kalba ir literatūra:  

90.1. lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2016 m. sausio 25 įsakymu Nr. V-46 patvirtintas atnaujintas lietuvių kalbos pradinio 
ugdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas; 

90.2. į lietuvių kalbos ir literatūros programos įgyvendinimą integruojama laisvės kovų istorija, 
skiriant ne mažiau kaip 12 pamokų.  
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91. Užsienio kalba:  

91.1. užsienio kalbos (anglų), pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 
mokomasi kaip pirmosios užsienio kalbos iki pagrindinio ugdymo programos I dalies pabaigos; 

91.2. pirmosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A2, o 7–8 klasėse – 
į B1.1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;  

91.3. antrosios užsienio kalbos mokyti pradedama nuo 6 klasės, Tėvai (globėjai, rūpintojai) 
mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi 
antrąją užsienio kalbą. Mokykla sudaro galimybę rinktis antrąją užsienio kalbą iš dviejų užsienio 
kalbų: rusų arba vokiečių;  

91.4. antrosios užsienio kalbos bendroji programa 6–7 klasėse orientuota į A1, o 8 klasėje – į 
A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;  

91.5. Pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų mokymosi 
tęstinumas. Iš kitos Lietuvos ar užsienio mokyklos atvykusiam mokiniui, kuriam mokykla dėl 
objektyvių priežasčių negali sudaryti galimybės toliau mokytis pradėtą kalbą, taikomi Bendrųjų 
ugdymo planų 102.4, 102.6 punktai; 

91.6. užsienio kalbų mokymui klasė dalijama į grupes, jei joje yra ne mažiau kaip 21 mokinys. 

92. Matematika  

92.1. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti mokytojai naudojasi problemų 
sprendimo bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, Nacionalinio 
egzaminų centro kasmet rengiamomis matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurso 
užduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis; 

92.2. remiantis nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais nuolat stebimi mokinių 
matematikos pasiekimai ir teikiama mokymosi pagalba, nukreipiant mokinius į trumpalaikes 
konsultacijas. Skiriama pakankamai laiko uždavinių tekstų analizei, jų vizualizacijai, užrašymui 
matematiniais simboliais; 

92.3. ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesas labiau individualizuojamas, 
diferencijuojamas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikiamos įvairesnės, įdomesnės, įvairaus 
sunkumo ir sudėtingumo užduotys. Naudojamos nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ 
užduotys ir kiti šaltiniai. Rekomenduojama mokiniams lankyti matematikos būrelius, dalyvauti 
olimpiadose, konkursuose; 

92.4. tikslingai naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės 
mokomosios priemonės matematiniam ugdymui (rengiant ir naudojant interaktyviąsias užduotis). 
Ypatingai rekomenduojama naudotis atvirojo kodo dinaminės matematikos programa „GeoGebra“, 
apimančia geometriją, algebrą, statistiką.  

93. Gamtos mokslai:  

93.1. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje 
mokytojai skiria ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Nesant sąlygų 
atlikti eksperimentus mokykloje, kurioje mokosi mokinys, sudaromos sąlygos juos atlikti kitoje 
mokykloje, atvirosios prieigos centruose ar kitose tam tinkamose aplinkose; 

93.2. mokykla sudaro mokiniams galimybes dalyvauti gamtos, technologijų, inžinerijos, 
matematikos ir menų centrų STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) 
vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programų veiklose, vykdant tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą su Panevėžio robotikos centru „RoboLabas“, gamtos mokykla, profesinio rengimo 
centrais, vykstant į juos ar nuotoliniu būdu;  

93.3. sudarant galimybes atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius darbus ar projektus, fizikos 
ir chemijos pamokos organizuojamos vieną po kitos;  

93.4. mokykloje gamtamokslinio ugdymo eksperimentiniai ir praktiniai įgūdžiai ugdomi 
turimomis mokyklinėmis priemonėmis įkurtoje gamtos mokslų laboratorijoje, taip pat lengvai buityje 
ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis priemonėmis, racionaliai naudojamos informacinės 
komunikacinės technologijos įkurtoje kompiuterių-skaitykloje?, lauko klasės galimybės; 
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93.5. ugdymo procese mokiniai skatinami bendradarbiauti ir (ar) dirbti komandoje, derinami 
įvairūs ugdymo metodai ir ugdymo inovacijos. Ugdymo turinyje daugiau dėmesio skiriama gyvosios 
gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime; 

93.6. mokykla skatina mokinius įsitraukti į gamtos mokslų klubų, aplinkosaugos veiklas, 
dalyvauti įvairiuose gamtamokslinio raštingumo konkursuose, gamtos mokslų olimpiadose; 

94. Technologijos:  

94.1. technologijų mokymui 5–8 klasėse sudaromos mišrios (mergaičių ir berniukų) grupės; 

94.2. 5–8 klasių mokiniai kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp 
mitybos ir tekstilės bei konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. Programos 
keičiamos pasibaigus I pusmečiui; 

94.3. mokytojai technologijų programų atskirų dalių turinio įgyvendinimui ir pažintinei veiklai 
gali naudotis profesinio mokymo (PPRC) baze. Dėl konkrečių temų ir laiko mokytojai susitaria iš 
anksto. 

95. Informacinės technologijos: 

95.1. 5–7 klasėse dalykui skiriamos po 37 pamokas per metus; 

95.2. mažinant mokinių mokymosi krūvį skatinamas informacinių technologijų ir kito dalyko 
integruotas mokymas.  

96. Socialiniai mokslai:  

96.1. per socialinio ugdymo dalykų pamokas mokymasis grindžiamas tiriamojo pobūdžio 
metodais (mokiniai mokosi įgyti žinių iš įvairių informacijos šaltinių, mokytis įvairiais būdais, 
formuojasi tiriamuosius mokėjimus), diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai 
atliekamu darbu ir pasinaudojant informacinėmis komunikacinėmis technologijomis; 

96.2. siekiant gerinti gimtojo miesto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas 
galimybes, dalis istorijos ir geografijos pamokų organizuojamos netradicinėse aplinkose (muziejuose, 
lankytinose istorinėse vietose, miesto savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų 
centruose), naudojamasi virtualiosiomis mokymosi aplinkomis; 

96.3. mokytojai projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams 
ugdyti skiria 10–20 dalykui skirtų pamokų per mokslo metus;  

96.4. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 12 pamokų, integruojant temas į 
istorijos ir lietuvių kalbos pamokas;  

96. 5 klasėje mokoma Lietuvos istorijos, integruojant Europos istorijos temas, 6 klasėje – 
Europos istorijos, integruojant Lietuvos istorijos temas. Turinio išdėstymo eiliškumas nurodomas 
ilgalaikiuose planuose; 

96.6. į istorijos dalyko ugdymo turinį integruojamos Lietuvos ir pasaulio realijos, nacionalinio 
saugumo ir gynybos pagrindų temos (nacionalinio saugumo samprata ir sistema Lietuvos 
Respublikoje; rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; informaciniai ir 
kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo 
pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai, ir kitas 
panašias temas;  

96.7. į istorijos, geografijos dalykų turinį integruojamos Lietuvos ir pasaulio realijos, aptariant 
su mokiniais nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: Lietuvos Respublikos 
nacionalinio saugumo samprata ir sistema, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos 
gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos 
Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su 
korupcija sričių teisės aktai, kitos panašios temos. 

97. Fizinis ugdymas: 

97.1. fizinis ugdymas 5–8 klasėse įgyvendinimas pagal pagrindinio ugdymo kūno kultūros 
bendrąją programą, skiriant po 3 pamokas per savaitę; 
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97.2. visiems mokiniams sudaromos sąlygos papildomai rinktis aktyvaus judėjimo pratybas 
(sportinius žaidimus) per neformaliojo švietimo veiklą mokykloje arba rekomenduojamos sporto 
šakos kitose neformaliojo vaikų švietimo įstaigose. Mokykla tvarko mokinių, lankančių šias pratybas, 
apskaitą; 

97.3. organizuojant fizinio ugdymo pamokas patalpose ir lauke, atsižvelgiama į Higienos 
normos reikalavimus; 

97.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaroma galimybė rinktis 
fizinį aktyvumą, dalyvaujant pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami 
pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

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

98.9. mokykla mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 
ligos, siūlo kitą veiklą: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus.  

99. Meninis ugdymas: 

99.1. meninio ugdymo dalykus sudaro dailė ir muzika;  

99.2. menų dalykų mokymą papildo neformaliojo švietimo programos, mokymas 
organizuojamas ir kitose erdvėse – kultūros įstaigose, netradicinėje aplinkoje, gamtoje ir kt. 

100. Žmogaus sauga.  

Žmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja 
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 23 d. 
įsakymu Nr.V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668). Žmogaus sauga mokoma kaip atskiras dalykas 5 ir 7 
klasėse. 

 
V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 
ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

101. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas organizuojamas vadovaujantis 
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl 
mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“.  

102. Organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą atsižvelgiama į 
mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius, formaliojo švietimo programą, mokymosi formą 
ir mokymosi proceso organizavimo būdą, individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, 
mokymo(si) aplinką, švietimo pagalbos specialistų, vaiko gerovės komisijos, pedagoginės 
psichologinės tarnybos rekomendacijas. 

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 
 

103. Mokykla kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia 
individualų ugdymo planą, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas 
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ugdymo procese, švietimo pagalbos specialistų teikiamas pagalbas, didinančias ugdymo 
veiksmingumą: 

103.1. individualaus ugdymo plano rengimui, jo įgyvendinimo koordinavimui paskirtas 
koordinuojantis asmuo, kuris kartu su mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, vaiku, 
jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato ugdymo ir pagalbos tikslus. 

103.2. individualių ugdymo planų rengimo tvarka reglamentuota mokinio individualaus plano 
sudarymo tvarkos apraše, patvirtintame mokyklos direktoriaus 2021-06-11 įsakymu Nr. V-54. 

104. Mokykla, rengdama individualų ugdymo planą mokiniui vadovaujasi Bendrųjų ugdymo 
planų 75, 109 punktuose nurodytu pradinio ir pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti 
skiriamų pamokų skaičiumi. Mokykla, rengdama individualų ugdymo planą, gali: 

104.1. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų skaičių; 

104.2. vėliau pradėti mokyti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos, mokyti tik vienos užsienio 
kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo 
ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį 
kochlearinius implantuos. Užsienio kalbų pamokų laikas skiriamas lietuvių kalbai mokyti; 

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

104.4. nemokyti muzikos turinčiojo klausos sutrikimą (išskyrus nežymų); 

104.5. nemokyti technologijų turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų (išskyrus 
lengvus). Technologijų pamokų laikas skiriamas specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 

105. Sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokiniui, mokykla skiria specialiąsias pamokas 
tarčiai, kalbai ir klausai lavinti:  

105.1. individualioms ir grupinėms pratyboms 1–4 klasėse skiriamos 35 val. per metus; 

105.2. žymų ar labai žymų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiam mokiniui, bendraujančiam 
alternatyviosios komunikacijos būdu, 1–4 klasėse tarties, kalbos ir komunikacijos ugdymas 
integruojamas į lietuvių kalbos pamokas ir logopedines pratybas. 

105.3. specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriamos 74 val. per metus. 

106. Organizuojant mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymą: 

106.1. mokiniui, turinčiam įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo planas sudaromas 
vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75 ir 109 punktais, individualus ugdymo planas rengiamas 
vadovaujantis mokinio individualaus plano sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos 
direktoriaus 2021-06-11 įsakymu Nr. V-54; 

106.2. mokykloje veikia specialiosios klasės, skirtos mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos 
sutrikimų. Kiekvienai klasei skirtas mokytojo padėjėjas. 

106.3. specialiosios klasės yra pritaikytos mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, 
nuolatinės mokymosi vietos, prireikus naudojamos širmos, skirtos dėmesiui koncentruoti ugdymo 
proceso metu, triukšmui mažinti. Įrengtas sensorikos kambarys, kuriame įvairiapusių raidos 
sutrikimų turinčiam mokiniui sudarytos galimybės pertraukai veiklos metu ar esant emocinio 
nestabilumo būklei; 

106.4. ugdymo turinys pritaikomas atsižvelgiant į individualius mokinio gebėjimus ir raidos 
sutrikimo specifiką (mokymo medžiaga pateikiama įvairiais būdais (vaizdiniu, garsiniu ir kt.), esant 
reikalui naudojama alternatyvioji komunikacija. Įtraukiant mokinį į veiklas atsižvelgiama į jo 
pomėgius, naudojamos vizualinės užuominos ugdymo procese; 

106.5. mokykloje sudarytos sąlygos ugdomosios veiklos metu daryti fizinio aktyvumo 
pertraukas, jų metu pagal galimybes panaudojant specialias priemones (minkštasuolius, balansavimo, 
supimosi priemones ir kt.). Taikomi vizualinio struktūravimo metodai ir priemonės pamokų ir 
pertraukų metu (struktūruojamos erdvės, veiklos, pamokos, pertraukos, užduotys, naudojama 
vaizdinė dienotvarkė ir kt.). 
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107. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 
gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.  

 
TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 
PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

108. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, mokomų pagal bendrojo ugdymo 
programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus 
pasiekimus. 

109. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, mokomų pagal bendrojo ugdymo dalykų 
pritaikytą programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal pritaikytoje 
programoje numatytus individualios pažangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose 
programose numatytais pasiekimais, aptarti su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo 
pagalbą teikiančiais specialistais, susitarta, kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys.  

110. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, mokomų pagal individualizuotą 
programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus: 

110.1. 1–4 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal 
individualizuotą programą, pažanga fiksuojama įrašant „pp“ arba „np“, 5–8 klasėse – vertinama 
pažymiais. 

 
KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 
POREIKIŲ, TEIKIMAS 

 
111. Psichologinė pagalba, specialioji pedagoginė pagalba, socialinė pedagoginė, specialioji 

pagalba teikiamos vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215, Psichologinės 
pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinimo pakeitimu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-1133, Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo 
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. 
įsakymu Nr. V-1228, Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo pakeitimu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. rugpjūčio 3d. įsakymu Nr. V-
1132, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950, 
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo pakeitimu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-1134.  

112. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui numatyti 
mokinio pagalbos plane. 

113. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus, šalindami 
priežastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis dalyvauti ugdymo 
procese, bendradarbiauja su mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais pagalbą mokiniui, mokinio 
tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia konsultacinę pagalbą ir įgalina mokinio tėvus (globėjus, 
rūpintojus), kitus, teikiančius paslaugas ir pagalbas, padėti mokiniui ugdytis, sudaryti sąlygas 
mokytis ir užtikrinti jo gerovę.  

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



29 
 

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

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

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

 

PENKTASIS SKIRSNIS 
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

118. Mokykla organizuoja mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie 
savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu pagal vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės 
psichologinės tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi 
namie laikotarpiui.  

119. Mokiniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo pritaikytą, individualizuotą programą, 
mokyti namie mokykla skiria pamokas vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 57–62, 75, 109 
punktais, 1–2 pamokos skiriamos specialiosioms pamokoms. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

120. Už progimnazijos ugdymo plano įgyvendinimą atsakingas progimnazijos direktorius, 
direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

121. Ugdymo planas skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje www.berzu.lt ir e. dienyne 
„Mano dienynas“.  

122. Ugdymo planas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.  
____________________________________ 

 

 

SUDERINTA                                                                         

Beržų progimnazijos Mokyklos  tarybos                             

2021-08-24 protokolas Nr. MT-11                                      

 

_________________________________ 
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Progimnazijos ugdymo plano  

2021–2022 ir 2022–2023 m. m. 

    1 priedas 

 

GAIRĖS NUOTOLINIAM UGDYMO PROCESUI ORGANIZUOTI DĖL UGDYMO 
ORGANIZAVIMO YPATINGOMIS APLINKYBĖMIS AR ESANT APLINKYBĖMS 

MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS 
KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Panevėžio Beržų progimnazijos gairės nuotoliniam ugdymo procesui organizuoti dėl 
ugdymo organizavimo ypatingomis aplinkybėmis ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 
procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu parengtos 
vadovaujantis Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 
„Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“. 

2. Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai 
besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, 
mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis. Mokytojo 
organizuojama nustatytos trukmės kryptinga mokinių veikla, kuri padeda siekti Bendrosiose 
programose numatytų tikslų ir laukiamų rezultatų (kompetencijų). 

3. Gairėse nurodomos mokymo nuotoliniu būdu taisyklės, mokymosi platformos įrankiai, 
atsakingi asmenys ir jų funkcijos, rekomendacijos mokiniams, kaip mokytis nuotoliniu būdu, 
rekomendacijos tėvams (globėjams, rūpintojams), kaip padėti vaikui, kai mokoma nuotoliniu būdu. 

4. Progimnazija organizuodama nuotolinį mokymą naudoja: 
4.1. sinchroninį mokymą(si), kai visi mokiniai ir mokytojai dalyvauja kurse per atstumą, tačiau 

tuo pat metu; 
4.2. asinchroninį mokymą(si), kai mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku.  
4.3. hibridinį mokymą(si), kai mokinys dėl tam tikrų aplinkybių negali mokytis kartu su 

bendraamžiais klasėje. 

 
II. NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 

5. Mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikiama informacija, kaip bus 
organizuojamas ugdymas elektroniniame dienyne, progimnazijos interneto svetainėje. 

6. Privalomi susitarimai tarp mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), garantuojantys 
saugumą elektroninėje erdvėje, bendravimas pagrįstas asmens duomenų apsauga.  

7. Centralizuota progimnazijos nuotolinio mokymosi aplinka, skirta mokytojų bei mokinių 
bendravimui ir bendradarbiavimui ugdymo(si) procese realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju 
(asinchroniniu) laiku – programos „Skype“, „Zoom“ ir elektroninis dienynas „Mano dienynas“. 
Mokytojas ugdymo(si) organizavimui gali pasirinkti ir kitas nuotolinio mokymosi aplinkas, 
programas. 

8. 80 procentų ugdymo procesui numatyto laiko per savaitę skiriama sinchroniniam ugdymui ir 
20 procentų – asinchroniniam ugdymui. 

9. Pamokų tvarkaraštis pritaikomas ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu, kiekvienos 
klasės tvarkaraštyje numatant sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui skiriamas pamokas ir 
mokomųjų dalykų konsultacijas. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 2 val. 

10. Pasitarimai mokykloje rengiami naudojant programą „Skype“, „Zoom“ iš anksto 
mokytojams praneštu laiku. 
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Draudžiama vaizdo pamokas, vaizdo konsultacijas, vaizdo pasitarimus įrašinėti, 
fotografuoti, filmuoti, platinti. 

11. Administracija: 
11.1. įvertina galimybes ir organizuoja progimnazijos bendruomenės darbą nuotoliniu būdu; 
11.2. teikia bendrąją informaciją apie ugdymo proceso organizavimo tvarką; 
11.3. pagal klasių auklėtojų ir socialinio pedagogo teikiamą informaciją išsiaiškina ir įvertina 

progimnazijos mokinių technologines galimybes mokytis nuotoliniu būdu, imasi priemonių 
užtikrinant socialiai pažeidžiamų mokinių aprūpinimą nuotoliniam mokymuisi reikalingomis 
priemonėmis; 

11.4. paskiria IKT konsultantus, kurie konsultuoja pedagogus, mokinius, jų tėvus techniniais 
informacinių technologijų naudojimo klausimais bei sprendžia iškilusias technines problemas; 

11.5. sudaro nuotolinio mokymo tvarkaraščius; 
11.6. organizuoja nuotolinius pasitarimus progimnazijos darbuotojams; 
11.7. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), apie nuotolinio mokymo organizavimą; 
11.8. koordinuoja nuotolinio ugdymo procesą, atlieka nuolatinę mokymosi nuotoliniu būdu 

proceso priežiūrą ir analizę; 

12. Klasės auklėtojas: 
12.1. supažindina mokinius ir tėvus su ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

gairėmis ir teikia informaciją apie nuotolinį ugdymą elektroniniu dienynu „Mano dienynas“; 
12.2. teikia socialiniam pedagogui reikalingą informaciją apie auklėtinius technologinio 

aprūpinimo klausimais; 
12.3. informuoja mokinius ir tėvus (globėjus/rūpintojus) apie progimnazijoje naudojamas 

virtualias mokymosi aplinkas“; 
12.4. programoje „Skype“ sukuria klasės grupę; 
12.5. prisijungia prie dalyko mokytojo sukurtos „Skype“ grupės jo klasei ir prijungia į 

mokomojo dalyko grupę visus klasės mokinius. Prijungęs į mokomojo dalyko grupę visus klasės 
mokinius, iš grupės klasės auklėtojas pasišalina; 

12.6. pagal tvarkaraštį realiu (sinchroniniu) laiku veda klasės valandėles, realiu (sinchroniniu) 
ir nerealiu (asinchroniniu) laiku bendrauja su auklėtiniais; 

12.7. nuotoliniu būdu individualiai bendradarbiauja su tėvais dėl sėkmingo vaiko ugdymosi 
užtikrinimo; 

12.8. koordinuoja mokinių mokymąsi, pasiekimus, kasdien stebi dalyvavimą pamokose realiu 
(sinchroniniu) laiku pagal patvirtintą tvarkaraštį; 

12.9. domisi auklėtinių poreikiais, interesais, individualių pokalbių ir klasės valandėlių metu, 
vykstančių nuotoliniu būdu, padeda išspręsti kylančias problemas, stebi mokinių emocinę sveikatą; 

12.10. teikia informaciją apie grėsmes ir saugų elgesį virtualioje aplinkoje; 
12.11. bendrauja su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, padeda išspręsti iškilusias 

problemas, jei reikia, kreipiasi į mokyklos vadovus iškilusioms problemoms išspręsti; 

13. Mokytojas: 
13.1. koreguoja dalykų ilgalaikius planus, pritaikydamas nuotoliniam mokymui(si); 
13.2. nustatytu laiku pagal patvirtintą tvarkaraštį realiu (sinchroniniu) ir/ar nerealiu 

(asinchroniniu) laiku veda pamokas naudodamas „Skype ir/ar „Zoom“ programas. 
13.3. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdamas į 

mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 
13.4. bendradarbiauja su mokytojais dėl tarpdalykinio bendradarbiavimo, ugdymo turinio 

integracijos, tariasi dėl krūvio reguliavimo; 
13.5. programoje „Skype“ sukuria mokomojo dalyko kiekvienos klasės grupę, į ją pakviečia 

klasės auklėtoją, kad prijungtų prie grupės visus klasės mokinius; 
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13.6. kiekvieno dalyko mokytojas parengia klasei mokomojo dalyko mokymosi užduočių ciklą 
jei turi 1–2 pamokas per savaitę – dviem savaitėms, jei turi tris ir daugiau pamokų – vienai savaitei; 
jei moko mokinį, kuriam skirtas mokymas namuose, – susitaria su tėvais ir mokiniu, kokia 
nuotoline aplinka vyks mokymas(is) ir pateikia užduotis individualiai: 

13.6.1. teorinę medžiagą; 
13.6.2. praktines užduotis; 
13.6.3. nuorodas į skaitmenines mokymosi aplinkas (privaloma naudoti (jei yra toks 

mokomasis dalykas) EDUKA ir/ar EMA skaitmenines mokymosi aplinkas, kitas skaitmenines 
mokymosi aplinkas ir programas mokytojas pasirenka savo nuožiūra); 

13.6.4. numato ir pateikia mokiniams užduočių vertinimo kriterijus, atsiskaitymo būdus bei 
užduočių atlikimo ir pateikimo konkrečius terminus, tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus; 

13.6.5. mokymosi užduočių ciklą mokiniams išsiunčia elektroniniu dienynu „Mano dienynas“ 
ir „Skype“ programa kiekvieną savaitės penktadienį iki 17.00 val., kad mokiniai turėtų kitos savaitės 
mokymosi planą; 

13.6.6. jei mokinys neprisijungia prie vaizdo pamokos (elektroniniame dienyne fiksuojama 
„n“), neatsiunčia atliktų užduočių, nesilaiko mokinio elgesio taisyklių, dalyko mokytojas informuoja 
tėvus ir klasės auklėtoją elektroniniame dienyne; 

13.6.7. pamokos temos ir įvertinimai fiksuojami elektroniniame dienyne „Mano dienynas“; 
13.6.8. pirmoje savo dalyko sinchroninėje pamokoje supažindina mokinius su dalyko 

nuotolinio mokymo organizavimu ir susitaria: 
13.6.8.1. kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, kiek laiko joms reiks atlikti; 
13.6.8.2. kaip bus teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija; 
13.6.8.3. kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų; 
13.6.8.4. kaip teikiama informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir 

fiksuojami įvertinimai; 
13.6.9. konsultuoja mokinius programomis „Zoom“ ir/ar „Skype“ tvarkaraštyje nurodytu 

konsultacijų laiku; 
13.6.10. namų mokymą nuotoliniu būdu organizuoja namų mokymo tvarkaraštyje nurodytu 

laiku; namų mokymą turinčiam mokiniui mokymas organizuojamas vedant pamokas realiuoju 
(sinchroniniu) laiku; 

13.6.11. teikia mokyklos vadovams reikalingą informaciją; 
13.6.12. dalyvauja virtualiuose posėdžiuose, susirinkimuose. 

14. Pagalbos mokiniui specialistai: 
14.1. bendradarbiaudami su mokytoju parengia užduotis mokiniams turintiems specialiųjų 

ugdymosi  poreikių ir suderina, kaip už jas bus atsiskaitoma; 
14.2. teikia konsultacijas, rekomendacijas mokytojams, kitiems pagalbos mokiniui 

specialistams; 
14.3. stebi mokinių emocinę sveikatą; 
14.4. nustatytu laiku pagal patvirtintą tvarkaraštį realiu (sinchroniniu) ir/ar nerealiu 

(asinchroniniu) laiku veda užsiėmimus mokiniams, teikia psichologinę, socialinę, pedagoginę 
pagalbą mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams); 

14.5. mokytojo padėjėjas pagal patvirtintą tvarkaraštį jungiasi į pamoką, vykstančią realiu 
(sinchroniniu) laiku ir teikia pagalbą pagal mokytojo skirtas užduotis, dėl pagalbos suteikimo 
mokiniui nerealiuoju (asinchroniniu) laiku esant reikalui kreipiasi į mokytoją, tėvus, bendradarbiauja 
su klasės mokytoju, padeda atrinkti ir paruošti mokymosi užduotis, skaitmenines mokymosi 
priemones nuotolinio mokymo(si) pamokoms. 

15. Bibliotekininkas: 
15.1. konsultuoja mokytojus, mokinius, tėvus dėl skaitmeninių ir garsinių knygų, vadovėlių, 

mokymosi medžiagos, pateikia elektronines nuorodas; 
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15.2. mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) per „Mano dienyną“ supažindina, kaip bus 
teikiamos bibliotekos paslaugos nuotoliniu būdu. 

16. Neformalaus švietimo mokytojas: 
16.1. programoje „Skype“ sukuria neformalaus švietimo grupę ir prijungia prie grupės visus 

mokinius, lankančius neformaliojo švietimo būrelį; 
16.2. nustatytu laiku pagal patvirtintą tvarkaraštį realiu (sinchroniniu) ir/ar nerealiu 

(asinchroniniu) laiku veda pamokas naudodamas „Skype ir/ ar „Zoom“ programas. 
16.3. numato ir pateikia mokiniams užduotis, vertinimo kriterijus, atsiskaitymo būdus bei 

užduočių atlikimo ir pateikimo konkrečius terminus. 

17. Mokinys: 
17.1. prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos; 
17.2. pasiekia mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu (elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, 

programomis „Skype“); 
17.3. bendrauja ir bendradarbiauja su kitais mokiniais, mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais; 
17.4. laiku atlieka ir atsiskaito mokytojo pateiktas užduotis; 
17.5. konsultuojasi su mokytoju; klasės auklėtoju, pagalbos mokiniui specialistais; 
17.6. pagal nustatytą nuotolinio mokymosi tvarkaraštį dalyvauja pamokose, konsultacijose; 
17.7. laikosi saugaus darbo internete taisyklių. 

18. Tėvai (gobėjai/rūpintojai): 
18.1. bendrauja ir bendradarbiauja su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais, administracija elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, telefonu, el. paštu, programa 
„Skype“; 

18.2. atsako už vaiko dienos režimą vadovaudamiesi higienos normomis; 
18.3. sudaro sąlygas prisijungimui prie nuotolinio mokymosi aplinkos; 
18.4. kontroliuoja, kad mokiniai laikytųsi saugaus darbo internete taisyklių; 
18.5. kontroliuoja, kad mokiniai laiku atliktų paskirtas užduotis, nusiųstų mokytojui atliktas 

užduotis nurodytu laiku; 
18.6. kontroliuoja, kad mokinys pagal nuotolinio mokymosi tvarkaraštį dalyvautų 

sinchroninėse ir asinchroninėse pamokose, konsultacijose; 
18.7. susirgus/pasveikus vaikui, tą pačią dieną informuoja klasės auklėtoją; 
18.8. vykdant patyčių prevenciją, sužinoję apie elektroninių patyčių atvejus, nedelsdami 

informuoja klasės vadovą, socialinį pedagogą, administraciją; 
18.9. atsako už tinkamą gautos mokymo medžiagos panaudojimą (draudžiama platinti vaizdo 

pamokų įrašus). 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Mokiniai, mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami per Mano dienyną. 
20. Esant poreikiui, Gairės gali būti keičiamos. 
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Progimnazijos ugdymo plano  
2021–2022 ir 2022–2023 m. m. 
 2 priedas 

 

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROJI 
PROGRAMA 

 

1 klasė 

Eil
. 

Nr. 
Tema 

Integruojama (dalykas, klasės 
auklėtojo bei specialistų veiklos) 

Val. 
sk. 

1. 
 

Aš augu ir keičiuosi. Aš – mergaitė, aš – 
berniukas. 
Aš ir mano artimiausia aplinka. Sveikatos ir 
sveikos gyvensenos samprata. Mano šeima. 
Fizinis aktyvumas. Pareigos, teisės ir tradicijos 
šeimoje.  
Sveika mityba. Veikla ir poilsis. 

Dalykų pamokos ir klasės auklėtojo 
veikla. 
 

9 
 

2. Mano šeima. Nauja gyvybė. Mokausi draugauti. Dorinis ugdymas 3 

3. Darbo ir poilsio režimas. Visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistas 

1 

        Iš viso 13 val. 
 
2 klasė 

Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama (dalykas, klasės 

auklėtojo bei specialistų veiklos) 
Val. 
sk. 

1. Lyčių skirtumas. Mano įvaizdis. Vyro ir moters 
įvaizdis. Mano šeimos istorija. Giminės medis. 
Asmens ir aplinkos švara. Kaip manęs laukė. 
Sveiki, tai aš! Psichikos sveikata. Mano 
gimimas, kūdikystė, ankstyvoji vaikystė. 
Socialinė sveikata. Gebėjimas priimti 
sprendimus kasdieninėse gyvenimo situacijose, 
atsirinkti, pasakyti NE, atsispirti neigiamos 
aplinkos įtakoms. 

Dalykų pamokos ir klasės auklėtojo 
veikla. 
 

9 
 

2. „Sveikame kūne – sveika siela“.  
Žalingi įpročiai. Kas kenkia ir kas padeda mano 
kūnui. 

Dorinis ugdymas 2 

3. Taisyklinga laikysena. 
Gero regėjimo profilaktika. 

Visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistas 

2 

        Iš viso 13 val. 
 
3 klasė 

Eil. 
Nr. 

Tema Integruojama (dalykas, klasės 
auklėtojo bei specialistų veiklos) 

Val. 
sk. 

1. Mano ir kitų žmonių jausmai. Žodinė ir nežodinė 
jausmų išraiška. Sveikatos ir sveikos gyvensenos 
samprata. Mergaičių ir berniukų 
lygiavertiškumas ir lygiateisiškumas. Fizinis 
aktyvumas. Asmens higiena. Gyvenimo 
perspektyva – sėkmės arba nesėkmės laiptai. 

Dalykų pamokos ir klasės auklėtojo 
veikla. 

9 
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Veikla ir poilsis. 

2. Geri darbai kūnui ir sielai. Mano įpročiai. Dorinis ugdymas 2 

3. Emocijos ir jausmai, kaip juos valdyti. Psichologo asistentas 1 

4. Judėjimo, reguliarių fizinių pratimų, mankštos 
reikšmė normaliam organizmo vystymuisi. 

Visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistas 

1 

        Iš viso 13 val. 
 
 

4 klasė 
Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama (dalykas, klasės 

auklėtojo bei specialistų veiklos) 
Val. 
sk. 

1. 
 

Mano ir kitų žmonių poreikių dermė. Pagarba 
kitam ir tolerancija. Asmens ir aplinkos švara. 
Psichofiziologiniai pokyčiai. Psichikos sveikata. 
Fizinė, emocinė ir seksualinė prievarta, pagalba 
joms iškilus. Socialinė sveikata. Pagalba 
draugams, turintiems sunkumų. Veikla ir poilsis. 

Dalykų pamokos ir klasės auklėtojo 
veikla. 
 

9 
 

2. Kas yra nuodėmė? Dorybės ir ydos. Dorinis ugdymas 2 

3. Sveikos mitybos principai ir taisyklės. Visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistas 

1 

4. Bendravimas ir bendradarbiavimas klasėje.  Psichologo asistentas 1 

        Iš viso 13 val. 
 
5 klasė  

Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama (dalykas, klasės 

auklėtojo bei specialistų veiklos) 
Val. 
sk. 

1. Asmens higiena. 
Šeimos samprata (kas yra šeima). 
Dienotvarkės reikšmė normaliam organizmo 
augimui, vystymuisi ir sveikatai.  
Emocijos ir jausmai, jų valdymas. 
Kasdieninės pareigos šeimoje, mokykloje. 

Klasės auklėtojo veikla 5 

2. Aktyvaus poilsio svarba po intensyvaus protinio 
darbo, naudojimosi IKT priemonėmis. 
Apsisaugojimo nuo užkrečiamųjų ligų būdai. 

Gamta ir žmogus 
 

1 

3. Draugystė ir meilė. Pagarbus bendravimas, jo 
svarba tarpusavio santykiams. 
Santuokos, šeimos vertingumas. 

Dorinis ugdymas 2 

4. Fizinių gebėjimų lavinimas. Fizinis aktyvumas. 
Judėjimo, reguliarių fizinių pratimų, mankštos 
reikšmė normaliam organizmo vystymuisi. 

Fizinis ugdymas 1 

5. Sveikos mitybos principai ir taisyklės.  
Mitybos režimo svarba. Sveikatai palankių 
maisto produktų ir vandens reikšmė sveikatai. 

Technologijos 2 

6. Saugus ir atsakingas elgesys virtualioje erdvėje. Informacinės technologijos  2 

7. Savitvarda. Dėmesio sutelkimas, valios 
stiprinimas. 

Psichologo asistentas 1 

8. Lytinis brendimas. Mergaičių ir berniukų kūno 
pokyčiai, emocijų kaita paauglystėje. 

Visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistas 

1 

                               Iš viso 15 val. 
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6 klasė  

Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama (dalykas, klasės 

auklėtojo bei specialistų veiklos) 
Val. 
sk. 

1. Sveikas gyvenimo būdas.  
Darnios šeimos samprata. 
Lytinio brendimo ypatumai (psichologiniai, 
fiziniai). 
Savivertės suvokimas ir ugdymas. 
Rizikingo elgesio suvokimas ir atsparumo 
ugdymas. 

Klasės auklėtojo veikla 5 

2. Atsparumas rizikingam elgesiui. 
Darnos šeimoje reikšmė šeimos narių emocinei 
sveikatai, vaiko raidai. 

Dorinis ugdymas 2 

3. Fizinio aktyvumo formų įvairovė. Grūdinimosi 
principai ir nauda sveikatai.  
Traumatizmo prevencija ir rizikos sumažinimas 
aktyviai judant. 

Fizinis ugdymas 2 

4. Maisto produktai ir jų sudedamosios dalys. 
Maisto produktų sudėtis, maistinė ir energetinė 
vertė. Sveikatai nepalankūs produktai. 

Technologijos 2 

5. Ergonomiškos mokymosi ir poilsio erdvės. 
Asmens ir aplinkos švaros svarba sveikatai ir 
gyvenimo kokybei. 
Žmogaus gimimas. 

Gamta ir žmogus 3 

6. Brendimo metu paaugliams kylančios problemos 
ir jų sprendimo būdai. 

Visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistas 

1 

                               Iš viso 15 val. 
 
7 klasė  

Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama (dalykas, klasės 

auklėtojo bei specialistų veiklos) 
Val. 
sk. 

1. Aplinkos veiksnių įtaka sveikatai. 
Veikla ir poilsis (dienos režimas). 
Būsimos šeimos vizija. 
Jausmų ir lytinio potraukio išreiškimas tinkamais 
būdais. 
Atsakomybė už savo sprendimus ir veiksmus. 

Klasės auklėtojo veikla 5 

2. Sveikata kaip viena iš esminių vertybių. 
Asmens higiena ir aplinkos švaros svarba 
sveikatai ir gyvenimo kokybei. 

Biologija 2 

3. Mityba paauglystėje, rekomenduojamas maisto 
racionas paaugliams. Angliavandenių, baltymų ir 
riebalų poreikis.  
Maisto papildai.  
Genetiškai modifikuoti organizmai. 

Technologijos 3 

4. Judėjimo ir reguliariai atliekamų fizinių pratimų 
trumpalaikė ir ilgalaikė nauda širdies ir 
kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos pajėgumui 
stiprinti, jėgai, ištvermei ir lankstumui didinti.  
Maisto papildų, keičiančių kūno svorį, 
gerinančių sportinius pasiekimus, poveikis / žala 
sveikatai. 

Fizinis ugdymas 2 

5. Draugystė ir meilė. Dorinis ugdymas 2 
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Kiekvieno žmogaus individualumas, unikalumas 
ir lygiavertiškumas. 

6. Lytinis brendimas. Kūno pokyčiai paauglystėje. Visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistas 

1 

7. Kokie tinkami saviraiškos būdai? Kodėl svarbi 
savireguliacija ir savikontrolė? 

Psichologo asistentas 1 

        Iš viso 16 val. 
 

8 klasė  
Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama (dalykas, klasės 

auklėtojo bei specialistų veiklos) 
Val. 
sk. 

1. Sąmoningas sveiko gyvenimo būdo rinkimasis. 
Atsakingos tėvystės ir motinystės principai. 
Sąmoningas rūpinimasis savo kūno ir aplinkos 
švara. 
Įvairios lytinės orientacijos asmenys ir kylančios 
problemos. 
Pasipriešinimas fiziniam, psichologiniam, 
seksualiniam smurtui. 

Klasės auklėtojo veikla 5 

2. Meilė, jausmai, kito asmens pažinimas.  
Savivertė. Pasitikėjimas savimi. 

Dorinis ugdymas 2 

3. Žmogaus gyvenimo ciklas. 
Aplinkos ekologija ir ergonomika. 
Žalingi įpročiai. 

Biologija 3 

4. Kūno įvaizdis.  
Valgymo sutrikimai, jų priežastys, požymiai ir 
pasekmės. 

Technologijos 2 

5. Fizinis aktyvumas – tinkamas kūno masės 
reguliavimo būdas.  
Taisyklingos laikysenos išsaugojimas. 

Fizinis ugdymas 2 

6. Lytinis potraukis ir jo valdymas.  Visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistas 

1 

7. Kaip žmogaus kūną ir psichiką veikia stresinės 
situacijos? Kodėl ilgalaikis stresas turi neigiamą 
poveikį sveikatai? 

Psichologo asistentas 1 

        Iš viso 16 val. 
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 Progimnazijos ugdymo plano  
2021–2022 ir 2022–2023 m. m. 
 3 priedas 

 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS INTEGRAVIMAS  
 

1–4 klasėse: 

Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama 

(dalykas, klasės vadovo bei  
specialistų veiklos) 

Val. 
sk. 

1. Nacionalinė karjeros savaitė. Projektas ,,Šok iš 
tėvų piniginės“   

Kultūrinė pažintinė veikla 5 val. 

2. Projektas ,,Profesijų pasaulis“ Kultūrinė pažintinė veikla 5 val. 

3. Klasės valandėlės: 
Koks aš esu? Mano asmenybė. 
Mano asmeniniai gabumai.  
Mano šeima, giminė, bendruomenė (tikslas: 

pažinti socialinę aplinką ir socialinius 
vaidmenis). 

Darbo paskirtis žmogaus ir visuomenės 
gyvenime. 

Klasės auklėtojo veikla, 
profesijos patarėjas 

4 val. 

4. Mano pomėgiai ir jų pritaikymas renkantis 
ateities profesiją. 

Neformalusis švietimas 2 val. 

5. Savanorystės samprata. Kuo galiu būti naudingas 
kitiems? 

Dorinis ugdymas, 
profesijos patarėjas 

2 val. 

        Iš viso 18 val. 

5–8 klasėse: 

Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama 

(dalykas, klasės auklėtojo bei  
specialistų veiklos) 

Val. 
sk. 

1. Nacionalinė karjeros savaitė. Projektas ,,Šok iš 
tėvų piniginės“ 

Klasės auklėtojo veikla, 
profesijos patarėja 

2 val. 

2. Ugdymo karjerai diena Kultūrinė pažintinė veikla 6 val. 
3. Klasės valandėlės: 

Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas, 
leidžiantis į karjeros kelią.  

Mokinių karjeros planavimo kompetencijų 
ugdymas.  

Sunkumai ir jų sprendimo būdai planuojant 
karjerą.  

Mano gyvenimo ir karjeros tikslai. 

Klasės auklėtojo veikla,  
profesijos patarėjas 

4 val. 

4. Informacijos paieška internete ir programų 
panaudojimas (Microsoft Office Word, Exel, 
Powerpoint) 

Informacinės technologijos 
2 val. 

5. Savanorystės samprata ir jos galimybės 
Panevėžio mieste. 

Dorinis ugdymas, 
profesijos patarėjas 

2 val. 

6. Profesijų pasirinkimo galimybės.  Technologijos, 
profesijos patarėjas 

2 val. 

7. Mano pomėgiai ir jų pritaikymas renkantis 
ateities profesiją. 

Neformalusis švietimas 
2 val. 

Iš viso 20 val. 
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Progimnazijos ugdymo plano  
2021–2022 ir 2022–2023 m. m. 
4 priedas 

 

SOCIALINIO EMOCINIO UGDYMO „LIONS QUEST“ PROGRAMA  
1 klasė 

Eil. 
Nr. 

Tema Integruojama 
Val. 
sk. 

1.  Mūsų draugo meškiuko Tuko pirmoji diena Klasės auklėtojo veikla 1 

2. Kokie yra mano tikslai? Klasės auklėtojo veikla 1 

3.  Mano jausmai dienos metu? Klasės auklėtojo veikla 1 

4. Išmokime klausytis Klasės auklėtojo veikla 1 

5. Pasiruošimas tapti grupe Klasės auklėtojo veikla 1 

6. Galvoti ir pasirinkti Klasės auklėtojo veikla 1 

7. Kas yra mano kaimynas? Kas yra mano draugas? Klasės auklėtojo veikla 1 

8. Kaip galėčiau padėti? Klasės auklėtojo veikla 1 

9. Ypatingas žmogus mokykloje? Klasės auklėtojo veikla 1 

 
1 spec. klasė 

Eil. 
Nr. 

Tema Integruojama 
Val. 
sk. 

1.  Aš čia taip pat naujokas. Klasės auklėtojo veikla 1 

2. Atidžios ir rūpestingos klasės taisyklės. Klasės auklėtojo veikla 1 

3. Išmokime klausytis. Klasės auklėtojo veikla 1 

4. Man reikia pagalbos. Klasės auklėtojo veikla 1 

5. Mano jausmai. Klasės auklėtojo veikla 1 

6. Viskas atsispindi mano veide. Klasės auklėtojo veikla 1 

7. Atsargiai – vaistai! Klasės auklėtojo veikla 1 

8. Kaip aš galėčiau padėti? Klasės auklėtojo veikla 1 

9. Mokomės sakyti „Taip“ ir „Ne“. Klasės auklėtojo veikla 1 

 

2, 2 spec. klasė 

Eil. 
Nr. 

Tema Integruojama 
Val. 
sk. 

1.  Susipažinkime Klasės auklėtojo veikla 1 

2. Atidžios ir rūpestingos klasės taisyklės Klasės auklėtojo veikla 1 

3. Mūsų klasėje dirbame kartu Klasės auklėtojo veikla 1 

4. Aš galiu būti atsakingas Klasės auklėtojo veikla 1 

5. Aš tai galiu Klasės auklėtojo veikla 1 

6. Aš žinau, kad jaučiuosi gerai Klasės auklėtojo veikla 1 

7. Man patinka užbaigti darbus Klasės auklėtojo veikla 1 

8. Moku pasiekti tikslus Klasės auklėtojo veikla 1 

9. Žinau, ką jaučiu Klasės auklėtojo veikla 1 

3 klasė 
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Eil. 
Nr. 

Tema Integruojama 
Val. 
sk. 

1.  „Mes visi –skirtingi“.  Klasės auklėtojo veikla 1 

2. Mokomės sakyti „Taip“ ir „Ne“. Klasės auklėtojo veikla 1 

3. „Aš tai galiu“.  Klasės auklėtojo veikla 1 

4. „Žingsniai į sėkmę“.  Klasės auklėtojo veikla 1 

5. „Kiek daug jausmų“.  Klasės auklėtojo veikla 1 

6. „Kaip nusiraminti ir apmąstyti savo jausmus“ Klasės auklėtojo veikla 1 

7. 
„Aš galiu mąstyti teigiamai“. Išbandymas 
proceso „Mintys –Veiksmai -  Emocijos“ 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

8. „Instrumentai draugystei kurti“.  Klasės auklėtojo veikla 1 

9. „Darbas grupėje“.  Klasės auklėtojo veikla 1 

 
3 spec. klasė 

Eil. 
Nr. 

Tema Integruojama 
Val. 
sk. 

1.  „Mes visi –skirtingi“.  Klasės auklėtojo veikla 1 

2. „Aš turiu daug talentų“.  Klasės auklėtojo veikla 1 

3. „Aš tai galiu“.  Klasės auklėtojo veikla 1 

4. Mūsų klasėje dirbame kartu. Klasės auklėtojo veikla 1 

5. „Kiek daug jausmų“.  Klasės auklėtojo veikla 1 

6. „Kaip nusiraminti ir apmąstyti savo jausmus“ Klasės auklėtojo veikla 1 

7. „Aš galiu mąstyti teigiamai“.  Klasės auklėtojo veikla 1 

8. „Instrumentai draugystei kurti“.  Klasės auklėtojo veikla 1 

9. „Žinau, ką jaučiu“ Klasės auklėtojo veikla 1 

 
4, 4 spec. klasė 

Eil. 
Nr. 

Tema Integruojama 
Val. 
sk. 

1.  Susipažinkime. Klasės auklėtojo veikla 1 

2. Bendrieji susitarimai. Klasės auklėtojo veikla 1 

3. Mūsų klasėje dirbame kartu. Klasės auklėtojo veikla 1 

4. Mes visi vertingi. Klasės auklėtojo veikla 1 

5. Aš tai galiu. Klasės auklėtojo veikla 1 

6. Ką reiškia būti atsakingam? Klasės auklėtojo veikla 1 

7. Man patinka gerai atlikti savo darbą. Klasės auklėtojo veikla 1 

8. Mano tikslai. Klasės auklėtojo veikla 1 

9. Normalu patirti nesėkmę. Klasės auklėtojo veikla 1 

 

5 klasė 

Eil. 
Nr. 

Tema Integruojama 
Val. 
sk. 

1.  
Svarbu pažinti vienas kitą. Susitarimai ir 
tarpusavio pagarba. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 
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2. 
Mes visi – vertingi. Aš tai galiu. Pasitikėjimas 
savimi. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

3. 
Kaip išsikelti tikslą. Noriu pasiekti savo tikslą. 
Teigiamas mąstymas padeda pasiekti tikslą. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

4. Mano jausmai. Suvaldyti sudėtingas emocijas. Klasės auklėtojo veikla 1 

5. 
Išklausyti. Kaip palaikyti draugystę?  
Darbas grupėje. Klasės aplinka. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

6. 
Kaip atpažinti patyčias? Kaip reaguoti į patyčias? 
Stabdyti patyčias. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

7. 
Psichoaktyviosios medžiagos. Priklausomybės 
ligos – kas tai? Psichoaktyviųjų medžiagų 
teismas. Teigiamo bendraamžių spaudimo galia. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

8. 
Aš galiu padėti kitiems. Mano įgūdžiai, talentai ir 
pomėgiai. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

9. Kaip atpažinti svarbius poreikius. Klasės auklėtojo veikla 1 

10. 
Pasidžiaukime savo sėkme. Svarbių įvykių laiko 
juosta. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

 

6 klasė 

Eil. 
Nr. 

Tema Integruojama 
Val. 
sk. 

1.  
Bendravimo su bendraamžiais ypatumai. 
Bendraukime. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

2. 
Draugas ar pažįstamas žmogus? Mano tikro 
draugo savybės, 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

3. Tarpusavio santykiai. Klasės auklėtojo veikla 1 

4. Patyčios mokykloje, klasėje. Klasės auklėtojo veikla 1 

5. Mitas: dėl patyčių skųstis kvaila Klasės auklėtojo veikla 1 

6. Veiksmingas klausymosi menas Klasės auklėtojo veikla 1 

7. Atsakingų sprendimų priėmimas Klasės auklėtojo veikla 1 

8. Mano teigiamos vertybės. Klasės auklėtojo veikla 1 

9. Emocijos ir pykčio valdymas Klasės auklėtojo veikla 1 

10. 
Jei būsi atkaklus tikrai to pasieksi. Ką sėkmė 
reiškia jums? 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

 

7 klasė 

Eil. 
Nr. 

Tema Integruojama 
Val. 
sk. 

1.  
Žvelgiant į save. Bendradarbiavimo klasėje 
raktai. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

2. 
Teigiamos vertybės – gyvenimo kelrodžiai. 
Trikojė pasitikėjimo savimi kėdė. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

3. 
Mano veiksmų planas. Emocijų analizė. Streso 
nereikia. Duobės ir viršukalnės. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

4. 
1. Menas klausytis – ką daryti ir ko nedaryti. 
Pagarbos ugdymas. Grupės narių vaidmenys 
komandiniame darbe. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

5. 
Ieškome draugų. Kelias į taiką. Nuo gaujos iki 
bičiulio. Daugiau jokių patyčių. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 
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6. 

Atpažinti teigiamą ir neigiamą spaudimą. 
Nesileisk įkalbamas. Informacija + sveiki 
pasirinkimai =sėkmė.  Kaip atlaikyti socialinį 
spaudimą?  

Klasės auklėtojo veikla 

1 

7. 
Tabako vartojimas: priklausomybė ir padariniai. 
Alkoholis: kaip jis veikia jaunus žmones? 
Psichoaktyviosios medžiagoms NE! 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

8. 
Visi gali būti naudingi. Pomėgių, gebėjimų ir 
įgūdžių taikymas padedant kitiems. Mokyklos ir 
bendruomenės poreikiai. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

9. 
Mokymosi tarnaujant projekto pasirinkimas. 
Planas tikslui siekti. Padedame. Pažvelk atgal ir 
ženk pirmyn. Mūsų sėkmės istorija. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

10. 
Iškarpų albumai: svarbiausi momentai! Iškarpų 
albumai: Konkreti padėka 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

8 klasė 

Eil. 
Nr. 

Tema Integruojama 
Val. 
sk. 

1.  Teisės ir atsakomybės. Klasės auklėtojo veikla 1 

2. 
Teigiamų vertybių gynimas. Garbės siena. 
Sektini pavyzdžiai. 4.#Sekmė!  

Klasės auklėtojo veikla 
1 

3. 
Ar turi planų? Emocijų tyrinėjimas. Mano pykčio 
mygtukai. Duobės ir viršukalnės: kaip išlikti 
ramiam. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

4. 
Veiksminga klausymosi nauda. Ketinimas ir 
poveikis: suprasti vienas kitą. Kaip reikšti 
emocijas ir poreikius. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

5. 

Grupės narių vaidmenys. Rinkis tinkamą 
draugiją. 6. Konfliktas išspręstas! 3 žingsniai 
apsiginti: KAS?  
STOP patyčioms. 

Klasės auklėtojo veikla 

1 

6. 
Mokykla ir sveika gyvensena. Tikslingi 
sprendimai.  
Atsakomybė veda į sėkmę.  

Klasės auklėtojo veikla 
1 

7. 

Tabako žala. Alkoholis: kokią riziką jis kelia? 
Problemos dėl psichoaktyvių medžiagų. Kaip 
atlaikyti spaudimą vartoti kvaišalus? Galima 
gyventi sveikai ir nevartoti psichoaktyviųjų 
medžiagų. 

Klasės auklėtojo veikla 

1 

8. 
Lyderystė ir mokymasis tarnaujant. Visų talentai, 
įgūdžiai svarbūs. Mokyklos ir bendruomenės 
poreikiai. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

9. 
Išsirinkti mokymosi tarnaujant projektą. 
Mokymosi tarnaujant projekto planas. Pasiruošę 
sėkmei. Sėkmės refleksija. Mūsų sėkmės istorija. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 

10. 
Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas. 
Švenčiame mūsų sėkmę. 

Klasės auklėtojo veikla 
1 
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Progimnazijos ugdymo plano  
2021–2022 ir 2022–2023 m. m. 
 5 priedas 
 
 

ŽMOGAUS SAUGOS BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRAVIMAS 1–4 KLASĖSE: 
1-2 klasės 

Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama 

(dalykas, klasės auklėtojo 
bei specialistų veiklos) 

Val. 
sk. 

1. Rūpinimasis savo saugumu ir sveikata. 
Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

2. Atsargus elgesys su nepažįstamais žmonėmis. 
Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas. 

1 val. 

3. Saugus elgesys lauke, kieme. 
Fizinis ugdymas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

4. Rūpinimasis savo saugumu namie. Klasės auklėtojo veikla. 1 val. 

5. Atsakingas elgesys gamtoje. 
Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

6. 
Atsakingas elgesys aplinkoje, kurioje yra 
gyvūnų. 

Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

7. Pagarbos jausmas kitiems eismo dalyviams. Pasaulio pažinimas. 1 val. 

8. Rūpinimasis savo ir kitų saugumu. Klasės auklėtojo veikla. 1 val. 

9. 
Pasitikėjimas civilinės saugos ir gelbėjimo 
sistemos pajėgumas. 

Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

10. 
Suvokimas gaisro kaip gyvybei pavojingas 
reiškinys. 

Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

11. 
Pasitikėjimas savimi kaip saugiai elgtis 
perkūnijos, kaitros, speigo, audros, potvynio 
metu. 

Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 1 val. 

12. Pagalba sau ir kitiems ištikus nelaimei. 
Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

13. 
Pagalba sau ir kitiems, kaip stabdyti kraujavimą 
iš nosies. 

Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

14. 
Pagalba sau ir kitiems, kaip nuvalyti žaizdelę 
įsidrėskus, nusibrozdinus. 

Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

 
3 – 4 klasės 

Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama 

(dalykas, klasės auklėtojo 
bei specialistų veiklos) 

Val. 
sk. 

1. Susitvardymas ieškant saugaus spendimo. 
Pasaulio pažinimas, klasės 

auklėtojo veikla. 1 val. 

2. 
 

Mokėjimas pasakyti „Ne“ ir atsispyrimas 
spaudimui elgtis nesaugiai.  

Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 1 val. 

3. Rūpinimasis savo ir kitų saugumu. 
Pasaulio pažinimas, klasės 

auklėtojo veikla. 1 val. 
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4. 
Saugus elgesys su elektros prietaisais ir 
įrenginiais kieme, gatvėje, nepažįstamoje 
aplinkoje. 

Matematika, klasės auklėtojo 
veikla. 1 val. 

5. Gamtos puoselėjimas kaip saugios aplinkos. 
Dailė ir technologijos, klasės 
auklėtojo veikla. 1 val. 

6. 
Pagarba bet kokios rūšies gyvūnų gyvybei bei 
atsakomybė už jo ir savo gyvybę. 

Dailė ir technologijos, klasės 
auklėtojo veikla. 1 val. 

7. 
Atpažinimas pavojingų situacijų ir išvengimas 
pavojaus bendraujant su bet kokios rūšies 
gyvūnais. 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas. 1 val.. 

8. Stebėjimas artimos aplinkos ir jos vertinimas. 
Klasės auklėtojo veikla. 

1 val. 

9. 
Pareiga rūpintis savo ir aplinkinių saugumu 
eismo aplinkoje. 

Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

10. 
Tinkamas ir teisingas naudojimas eismo 
saugumą didinančių priemonių (atšvaistai, 
saugos diržai, šalmai). 

Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 1 val. 

11. Pasitikėjimo ir pagalbos suteikimas. 
Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

 
12. 

Suvokimas gaisro kaip gyvybei pavojingą 
reiškinį. 

Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val 

13. 
Rūpinimasis savo ir kitų saugumu atsiradus 
elektros srovės nuotėkiui. 

Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

14. 
Rūpinimasis saugiu elgesiu gamtos stichijos 
metu. 

Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

15. Rūpinimasis gamta ir savo saugumu. 
Dailė ir technologijos, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

16. Atpažinimas gamtos taršos priemonių. 
Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

17. 
Tinkamas elgesys saugantis pagrobimų, 
užpuolikų, pagrobimų. 

Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

18. Pagalba sau ir kitiems ištikus nelaimei. 
Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 

1 val. 

19. 
Mokėjimas suteikti pirmąją pagalbą įsidrėskus, 
nusibrozdinus, įsipjovus, nusideginus, 
kraujuojant iš nosies, užspringus. 

Pasaulio pažinimas, klasės 
auklėtojo veikla. 1 val. 
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Progimnazijos ugdymo plano  
2021–2022 ir 2022–2023 m. m. 
6 priedas 

 

ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO BENDROJI PROGRAMA  
 
1-2 klasės 

Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama 

(dalykas, klasės auklėtojo 
bei specialistų veiklos) 

Val. 
sk. 

1. Žmogus ir šeima 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės vadovo 
veikla 

1 

2. Čia mano gimtinė ir namai 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės vadovo 
veikla 

1 

3. Elgesys ir vertybės 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės vadovo 
veikla 

1 

4. Kas nedirba, tas nevalgo 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės vadovo 
veikla 

1 

5. Mes ir piemenėliai 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės vadovo 
veikla 

1 

6. 
Gamtos reiškiniai, augalija, gyvūnija ir tikėjimai 
mitiniame pasaulyje 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės vadovo 
veikla 

1 

7. Laikas ir kalendorius 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės vadovo 
veikla 

1 

8. Iš liaudies kūrybos skrynelės 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės vadovo 
veikla 

1 

 
3-4 klasės 
 

Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama 

(dalykas, klasės auklėtojo 
bei specialistų veiklos) 

Val. 
sk. 

1. Gimtinė, tėvynė ir tauta 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės vadovo 
veikla 

1 
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2. Tautų įvairovė 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės vadovo 
veikla 

1 

3. Etnografiniai regionai 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės vadovo 
veikla 

1 

4. Bendruomenė, šeima ir tradicijos 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės vadovo 
veikla 

1 

5. Elgesys ir vertybės 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės vadovo 
veikla 

1 

6. Sveikata ir švara 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės 
auklėtojo veikla 

1 

7. 
Gamtos reiškiniai, augalija, gyvūnija ir senoji 
pasaulėžiūra 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės 
auklėtojo veikla 

1 

8. Senieji darbai ir amatai 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės 
auklėtojo veikla 

1 

9. Laikas ir kalendorius 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės 
auklėtojo veikla 

1 

10. Liaudies kūryba 

Lietuvių kalba, pasaulio 
pažinimas, dailė ir 
technologijos, klasės 
auklėtojo veikla 

1 

 

5 klasė: 

Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama 

(dalykas, klasės auklėtojo 
veikla) 

Val. 
sk. 

1. Šeima, giminė ir tradicijos Klasės auklėtojo veikla 1 

2. Kalendorinės šventės ir papročiai Lietuvių k., dorinis ugdymas 1 / 1 

3. Mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai  Technologijos 1 

4. Etnografiniai regionai Lietuvių k.  1 

5. Gamta tradicinėje kultūroje Gamta ir žmogus 1 

6. Liaudies kūryba Lietuvių k., muzika, dailė, 
technologijos 

1 /1 
/1 1 

Iš viso 10 val. 

6 klasė: 
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Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama 

(dalykas) 
Val. 
sk. 

1. Kalendorinės šventės ir papročiai Muzika, dailė 1 / 1 

2. Paprotinis elgesys ir vertybės Dorinis ugdymas 1 

3. Mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai  Technologijos 1 

4. Etnografiniai regionai Geografija 1 

5. Gyvenamoji aplinka Istorija  1 

6. Tradiciniai darbai ir amatai Technologijos 1 

7. Liaudies kūryba Lietuvių k., muzika, 
technologijos 

1 / 1 
/1 

Iš viso 10 val. 

7 klasė: 

Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama 

(dalykas) 
Val. 
sk. 

1. Bendruomenė ir tradicijos Istorija 1 

2. Paprotinis elgesys ir tradicinis etiketas Dorinis ugdymas 1 

3. Namai etninėje kultūroje Dailė  1 

4. Pasaulėjauta, mitologija ir religija Istorija 1 

5. Tautinis kostiumas Dailė, technologijos  1 / 1 

6. Liaudies kūryba Lietuvių k., muzika, dailė, 
technologijos 

1 /1 
/1 /1 

Iš viso 10 val. 

8 klasė: 

Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama 

(dalykas) 
Val. 
sk. 

1. Šeima, giminė ir tradicijos Istorija 1 
2. Paprotinis elgesys ir tradicinis etiketas Dorinis ugdymas 1 
3. Pasaulėjauta, mitologija ir religija Lietuvių k. 1 
4. Kalendorinės šventės ir papročiai Dorinis ugdymas 1 
5. Tradiciniai amatai Istorija 1 
6. Tautinis kostiumas Istorija 1 
7. Liaudies kūryba Lietuvių k., muzika, dailė, 

technologijos 
1 / 1 
/1 / 1 

Iš viso 10 val. 

__________________  

 


