
 
 

 
 

PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJA 
DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS  

  
DĖL PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGPJŪČIO 30 

D. ĮSAKYMO NR. VD-5 „ DĖL PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJOS 2021–2022 IR 
2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  
 

2022 m. rugsėjo 12  d. Nr. V-127 
Panevėžys 

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

d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ ir Panevėžio Beržų progimnazijos 
direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. VD-5 patvirtintu Panevėžio Beržų progimnazijos 
2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planu, 
suderinusi su Beržų progimnazijos Mokyklos taryba (2022-09-12 protokolas Nr. MT-5):  

1. P a k e i č i u  4 punktą ir jį išdėstau taip: 
„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. 

II ir VII klasė – klasė, sudaryta iš vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl 
Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, nemokančių lietuvių kalbos, tačiau norinčių tęsti 
nuoseklųjį mokymąsi pagal bendrojo lavinimo programas (toliau nemokantys lietuvių kalbos 
mokiniai). Klasė sukomplektuota lietuvių kalbai mokyti(s) ir pasirengti mokytis pagal bendrojo 
lavinimo programas.  

Lietuvių kalbos programa – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta 
programa, orientuota į kalbų mokymo(-si) turinio aprašus, atitinkančius Europos Tarybos A1, A2, B1 
lygius, skirta mokiniams, nemokantiems lietuvių kalbos, grupinio mokymosi forma kasdieniu 
mokymo proceso organizavimo būdu. 

Mokymas – mokinio ir mokytojo sąveika, aplinkybės, skatinančios mokinį kurti savo žinojimą 
bei patirtį, aktyviai ieškoti ir autentiškai perprasti informaciją, patirti pažangą, siekiant atrasti 
asmeninę prasmę. 

Mokymasis – aktyvus supratimo, reikšmių, patirčių ir prasmių konstravimo procesas, jau įgytų 
ir naujų žinių bei patirties siejimas, aiškiai suvokiant mokymosi tikslą ir į jį orientuojantis, 
planuojant, veikiant, vertinant ir reflektuojant mokymo(si) procesą, pažangą ir pasiekimus. 

Savivaldus mokymasis – mokymasis, per kurį asmuo savo iniciatyva išsiaiškina mokymosi 
poreikius, keliasi tikslus, planuojasi mokymąsi, susikuria ar pasirenka mokymosi aplinką bei 
priemones, sau tinkamas mokymosi strategijas, įsivertina pasiekimus ir pažangą. 

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 
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Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta 
padėti įveikti mokymosi sunkumus, įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams 
asmens gabumams ugdyti. 

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“.  

2. P a k e i č i u 7 punktą ir jį išdėstau taip: 
„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 – 2023-06-07 

 
2022-09-01 – 2023-01-20 
2023-01-23 – 2023-06-21 

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 

Pavasario (Velykų) atostogos 2023-04-11 – 2023-04-14 

Ugdymo proceso pabaiga 2023-06-07 2023-06-21 
Ugdymo proceso trukmė 
savaitėmis  

35 37 

Ugdymo proceso trukmė 
dienomis 

175 185 

Vasaros atostogos   2023-06-08 – 2023-08-31 2023-06-22 – 2023-08-31 

3. P a k e i č i u 10 punktą ir jį išdėstau taip: 
„10.  Pamokų ir pertraukų laikas 2022–2023 mokslo metais (1 klasėje pamoka trunka 35 min., 

2–8 klasėse – 45 min.)“: 

4. P a k e i č i u  20.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„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, 5 ir 7 klasėse integruojama į mokomųjų dalykų pamokas ir klasės 
auklėtojo veiklą, bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos priežiūros ir kitais pagalbos mokiniui 
specialistais. 

Žmogaus saugos bendrosios programos integravimas 1–4, 5 ir 7 klasėse pateikiamas 
progimnazijos ugdymo plano 5 priede“. 

Pamoka 
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 15 9.00–9.35 10 

3. 10.00–10.45 20 9.45–10.20 30 

4. 11.05–11.50 20 10.50–11.25 20 

5. 12.10–12.55 10 11.45–12.20 10 

6. 13.05–13.50 10 12.30–13.05  

7. 14.00–14.45 10   

8. 14.55–15.40    
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5. P a p i l d a u Progimnazijos ugdymo plano 2021–2022 ir 2022–2023 m. m.  5 priedą ir jį 
išdėstau taip: 

„5 PRIEDAS „Žmogaus saugos bendrosios programos integravimas 5 ir 7 klasėse: 
5 klasė: 

Eil. 
Nr. 

Tema 
Integruojama 

(dalykas, klasės auklėtojo 
bei specialistų veiklos) 

Val. 
sk. 

1. Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams: 
1. Teigiamas savęs vertinimas / savigarba. Ryšys tarp 

pojūčių, jausmų ir elgesio. Asmeninė atsakomybė už savo 
elgesį ir saugumą. 

Dorinis ugdymas  1 

2. Stresas. Streso šaltiniai namuose ir mokykloje. Kūno 
reakcijos ir emocijos, kylančios streso metu. Kaip įveikti 
stresą: tinkami ir netinkami būdai.  

Klasės auklėtojas,  
psichologo asistentas 

1 

3. Pasirengimas grėsmingoms oro ir aplinkos sąlygoms 
(audros, karščiai, šalčiai, liūtys, rūkas, plikledis). 

Gamta ir žmogus 1 

2. Saugi elgsena buityje ir gamtoje: 
4. Saugaus elgesio privalumai. Neatsargus elgesys ir 

nelaimingi atsitikimai.  
Dorinis ugdymas 1 

5. Saugumo taisyklės, likus vienam namie, radus įtartiną 
daiktą ar sprogmenį. 

Dorinis ugdymas 1 

6. Buityje naudojamų gamtinių dujų, elektros keliami 
pavojai ir kaip jų išvengti. 

Technologijos  1 

7. Žmonės ir gyvūnai: kuo panašūs, kuo skiriasi, tenkindami 
savo saugumo poreikius.  
Gyvūnų teisės, globėjų pareigos.  

Gamta ir žmogus 2 

8. Smurtas ir seksualinė prievarta: poveikis vaikams; 
veiksniai, skatinantys žiaurumą.  

Klasės auklėtojas,  
psichologo asistentas 

1 

9. Gamtinė aplinka ir joje slypintys pavojai. Kaip elgtis 
iškilus pavojui gamtoje? 

Gamta ir žmogus 1 

3. Saugi elgsena eismo aplinkoje: 
10. Kelio ženklai, eismo dalyviai, saugaus eismo taisyklės. Matematika 1 

11. Avarija: kokie interesai ir poreikiai susikerta, kaip 
iškviesti pagalbą telefonu. 

Matematika 1 

12. Saugaus važiavimo dviračiu taisyklės.  
Kaip išvengti nelaimingų atsitikimų važinėjant dviračiu. 

Fizinis ugdymas 2 

13. Saugus elgesys prie geležinkelio ir geležinkelio 
pervažose. Kur ir kaip saugiai pereiti geležinkelį? 

Klasės auklėtojas 1 

4. Saugi elgsena ekstremaliosiose situacijose: 
14. Civilinės saugos ir visos gelbėjimo sistemos pajėgos.  

Pagalbos iškvietimas. Melagingų pagalbos kvietimų žala 
tarnyboms ir atsakomybė. 

Dorinis ugdymas 1 

15. Civilinės saugos garsinių signalų reikšmė. 
Ką daryti išgirdus mieste sirenų kauksmą. 

Technologijos 1 

16. Gaisrai. Automatinio dūmų jutiklio reikalingumas. 
Sąlygos, palankios kilti gaisrams namuose ir gamtoje. 
Gaisrų kilimo priežastys.  

Technologijos 2 

17. Gaisrų priežastys. Gesintuvai. Tinkamas elgesys kilus 
gaisrui ir apsisaugojimas nuo gaisro poveikio.  
Evakuacija iš degančio pastato. 
Kaip užkirsti kelią gaisrams gamtoje. Žalingos gaisrų 
pasekmės. Kaip susijusi aplinka ir sveikata.  

Technologijos,  
socialinis pedagogas 
 
 
 

3 
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18. Galimos gamtinio pobūdžio nelaimės. 

Taršos šaltiniai ir aplinka.  
Oro užterštumas: kaip kontroliuoti. 
Vanduo, jo šaltiniai namie ir gamtoje: švarus vanduo; 
vandens tarša. 

Gamta ir žmogus 4 

19. Ekologinės nelaimės galimybė ir žala žmonių sveikatai, 
gyvybei ir aplinkai.  
Galimų ekologinių nelaimių priežastys ir pavojai.  

Gamta ir žmogus 2 

20. Namie esančio vieno vaiko saugaus elgesio ypatumai. 
Saugus elgesys gatvėje tamsiu paros metu vengiant 
užpuolimo. 

Klasės auklėtojas 1 

21. Tinkamas elgesys pasimetus mieste, minioje. Pagalba 
pasimetus mieste. Saugaus elgesio minioje taisyklės. 

Klasės auklėtojas 1 

5. Pirmoji pagalba: 
22. Pirmoji pagalba susižeidus, užspringus, apsinuodijus. 

Kaip sustabdyti kraujavimą iš nosies, išorinį kraujavimą, 
parinkti tvarstį. 

Klasės auklėtojas,  
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas 

2 
 

23 Pavojai, kuriuos gali sukelti elektra, ir pirmosios pagalbos 
suteikimas.  

Technologijos 1 

24. Nušalimo ir šilumos smūgio požymiai ir pirmosios 
pagalbos suteikimas.  

Gamta ir žmogus 1 

25. Būdingų kaulų lūžių požymiai ir pirmosios pagalbos 
suteikimas.  

Klasės auklėtojas, 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas 

1 

26. Pagalba sutrikus kvėpavimui: kokia žala, kokių 
priemonių imtis. Dirbtinis kvėpavimas. 

Klasės auklėtojas, 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas 

1 

27. Pirmoji pagalba grėsmės gyvybei nekeliančiose 
situacijose (įkandimai, įpjovimai, sutrenkimai, 
sumušimai, nesmarkiai nudegus, susižalojus akį, esant 
lūžiui). 

Klasės auklėtojas, 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas 

1 

        Iš viso 37 val. 
7 klasė: 

Eil. 
Nr. 

Tema 

Integruojama 
(dalykas, klasės 

auklėtojo bei  
specialistų veiklos) 

Val. 
sk. 

1. Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams 
1. Kaip tinkamu būdu reikšti emocijas ir jausmus. Kaip 

galima kontroliuoti savo emocijas.  
Dorinis ugdymas 1 

2. Kito asmens pojūčių ir jausmų supratimas ir gerbimas. 
Seksualinės prievarta ir seksualinis išnaudojimas. 

Dorinis ugdymas 1 

3. Sveikatos ir gamtos apsaugos tarnybų, policijos ir 
priešgaisrinės apsaugos vaidmuo užtikrinant 
bendruomenės sveikatą ir saugumą. 

Klasės auklėtojas, 
socialinis pedagogas 

1 

2. Saugi elgsena buityje ir gamtoje: 
4. Traumų ir susižalojimų prevencija. Būdai išvengti 

susižalojimų namie, mokykloje, bendruomenėje. Būdai, 
mažinantys susižalojimų riziką prie vandens telkinių, su 
ugnimi.  

Dorinis ugdymas, 
socialinis pedagogas 

1 

5. Pavojingos medžiagos buityje. Technologijos  1 
6. Saugus sportinio inventoriaus naudojimas.  

Būdai, mažinantys riziką susižaloti, važiuojant 
Fizinis ugdymas 2 
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motorinėmis transporto priemonėmis. Saugus elgesys 
gatvėje. 

7. Kaip sumažinti riziką sužalojimų, susijusių su gyvūnais.  
Ryšys tarp alkoholio, narkotikų vartojimo ir traumų.  
Pavojai sveikatai gamtoje – saulės smūgis, nudegimas 
saulėje, hipotermija. 

Biologija 3 

8. Buityje naudojamų cheminių medžiagų keliami pavojai: 
pavojingumo simboliai ir jų reikšmės bei saugos etiketėje 
esanti informacija.  
Apsinuodijimas vaistais, skalbimo ir valymo 
priemonėmis. Veiksmai esant cheminiam nudegimui, 
apsinuodijus žinomais ir nežinomais chemikalais.  
Civilinės pirotechnikos priemonės: jų rūšys, naudojimosi 
saugos reikalavimai. Saugūs atstumai.  

IT 
 
 
Technologijos 
 
 
 
 

1 
 
 

2 

9. Saugus naudojimasis elektros prietaisais.  
Elektromagnetinės bangos aukštos įtampos elektros oro 
linijose, jų apsaugos zonos. 

Fizika 2 

10. Gyvoji gamta ir žmogaus veikla joje. Gyvūnų agresyvaus 
elgesio priežastys ir žmogaus klaidos. Pareigos ir 
atsakomybės laikant, globojant gyvūnus, užtikrinant jų 
saugų elgesį. 

Biologija 2 

3. Saugi elgsena eismo aplinkoje: 
11. Eismo aplinka ir pavojų šaltiniai pėstiesiems, 

dviratininkams; pėsčiųjų, keleivių ir vairuotojų elgesio 
ypatumai.  

Fizinis ugdymas 1 

12. Kelio, laiko, greičio sąvokos; fizikiniai dėsniai eismo 
saugumo atskleidimui. Aplinkos teršimas automobilių 
išmetamosiomis dujomis, poveikis sveikatai; aplinkos 
apsauga.  

Fizika 2 

13. Bendroji eismo tvarka. Kelio ženklai, kelių ženklinimas. 
Eismo reguliavimas. Transporto priemonių skiriamieji 
ženklai. Kelių eismo taisyklės.  

Technologijos,  
dailė 

2 

14. Eismo dalyvių saugaus elgesio mokymas(is) ir saugus 
elgesys. Kitų eismo dalyvių saugaus elgesio vertinimas, 
pagalba jiems. 

Dorinis ugdymas 1 

4. Saugi elgsena ekstremaliosiose situacijose: 
15. Civilinės saugos signalai. Evakavimas į saugią teritoriją.   Technologijos 1 

16. Gaisro poveikis žmonių gyvybei ir sveikatai. Automatinė 
gaisrinė signalizacija, dūminiai jutikliai. Gaisrų 
priežastys. Elektros prietaisų ir gaisrų tarpusavio 
priklausomybė. Veiksmai kilus gaisrui: evakuacijos 
keliai, evakuacijos planas.  

Technologijos 2 

17. Gamtinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos: gamtiniai 
(geologiniai, hidrologiniai, meteorologiniai) reiškiniai.  

Biologija 2 

18. Viršįtampiai ir jų poveikis elektros sistemai, nuostoliai ir 
padariniai aplinkai, gyventojų turtui. 

Fizika 1 

19. Ekologinio pobūdžio ekstremalioji situacija. 
Globaliniai ekologinio pobūdžio procesai.  

Geografija 2 

20. Techninio pobūdžio ekstremalioji situacija: avarijos, 
sprogimai, gaisrai gamyklose, įmonėse, vamzdynuose.  

Technologijos  1 

21. Pavojai ir saugus elgesys masinio žmonių susibūrimo 
vietoje uždaroje ir atviroje erdvėse. 

Dorinis ugdymas 1 

5. Pirmoji pagalba: 
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22. Pagalba sutrikus kvėpavimui: kada sutrinka kvėpavimas, 

kokia žala, kokių priemonių imtis. Dirbtinis kvėpavimas. 
Biologija 1 

23. 
Kaip elgtis lengvai susižalojus buityje. Pagalba esant 
stipriam kraujavimui, šokui, apsinuodijimo požymiams.  

Klasės auklėtojas, 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas 

1 

24. Traumų ir susižalojimų prevencija sportuojant. Pirmoji 
pagalba susižalojus. Pagrindinės saugumo priemonės, 
padedančios išvengti susižalojimų, traumų fizinio 
aktyvumo metu.  

Fizinis ugdymas, 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas 

1 

25. Pirmoji pagalba gelbstint elektros traumuojamą žmogų, 
sutrikus kraujo apytakos sistemai, astma sergančiam 
ligoniui. 

Fizika 1 

Iš viso 37 val.“ 

6. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios 20.7 papunktį „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“  

7. P a k e i č i u  24.6 papunktį „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“ ir jį išdėstau taip: 

„24.6. Pažintinei ir kultūrinei veiklai mokykloje ir kitose mokymosi aplinkose 2022–2023 m. 
m. skiriama 16 ugdymo dienų (80 val.) 1–4 klasėse ir 16 ugdymo dienų (93–100 val.) 5–8 klasėse“. 

8. P a k e i č i u  24.7 papunktį „Pažintinės ir kultūrinės veiklos planas 2021–2022 mokslo 
metais“ ir jį išdėstau taip: 

„24.7. Pažintinės ir kultūrinės veiklos planas 2022–2023 mokslo metais: 

Data Veiklos pobūdis Organizuoja 
Klasės 

1–4 5–8 

2022-09-01 
Rugsėjo pirmoji – Mokslo ir žinių 
diena 

Mokyklos administracija, 
meno vadovas, klasių 
auklėtojai 

X X 

2022-09-10 
* 

Aukštaitijos sostinės gimtadienis. 
Dalyvavimas šventinėje eisenoje 

Mokyklos administracija, 
meno vadovas, klasių 
auklėtojai 

X X 

2022-10-05 
Tarptautinės mokytojų dienos 
minėjimas 

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

X X 

2022-10 Krašto pažinimo diena 1-4 klasių mokytojai X  

2022-11 
Patirtinio mokymosi diena kitose 
institucijose 

1–8 klasių mokytojai, 
 auklėtojai 

X X 

2022-11 

Pradinių bendrojo ugdymo ir 
specialiųjų klasių mokinių 
vykdomo projekto „Būkime 
pažįstami“ veiklos 

1-4 klasių mokytojai X  

2022-12 
STEAM patirtinio mokymosi 
diena 

1–8 klasių mokytojai, 
auklėtojai,  

X X 

2022-12-23 Kalėdiniai renginiai 
Meno vadovas, neformaliojo 
švietimo būrelių vadovai, 

X X 
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klasių auklėtojai  

2023-03 „Kaziuko mugė“ 1-4 klasių mokytojai X  

2023-03 
Gamtosauginės veiklos diena 
(Žemės diena) 

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

X X 

2023-05 Krašto pažinimo diena 1-4 klasių mokytojai X  

2023-06-01 Tarptautinė vaikų gynimo diena 1–4 klasių mokytojai X  

2023-06-02 

Pradinių bendrojo ugdymo ir 
specialiųjų klasių mokinių 
vykdomo projekto „Būkime 
pažįstami“ veiklos 

1–4 klasių mokytojai X  

2023-06-05 
Projektinės veiklos (pasirengimas 
ilgalaikių projektų pristatymui ir 
aptarimui) 

1–4 klasių mokytojai X  

2023-06-06 
Ilgalaikių mokomųjų projektų 
pristatymas ir aptarimas. 

1–4 klasių mokytojai X  

2023-06-07 Mokslo metų baigimo šventė 
Mokyklos administracija, 
meno vadovas 

X  

2023-06-09 
Ugdymas karjerai 
„Šok į tėvų klumpes“ 

Ugdymo karjerai specialistai, 
5–8 klasių auklėtojai 

 X 

2023-06-12 Krašto pažinimo diena 5–8 klasių auklėtojai  X 

2023-06-13 
„Savivaldaus mokymosi diena“ 
(pasirengimas ilgalaikių projektų 
pristatymui ir aptarimui) 

Dalykų mokytojai ir 5–8 
klasių auklėtojai 

 X 

2023-06-14 
„Savivaldaus mokymosi diena“ 
(pasirengimas ilgalaikių projektų 
pristatymui ir aptarimui) 

Dalykų mokytojai ir 5–8 
klasių auklėtojai 

 X 

2023-06-15 
„Savivaldaus mokymosi diena“ 
(pasirengimas ilgalaikių projektų 
pristatymui ir aptarimui) 

Dalykų mokytojai ir 5–8 
klasių auklėtojai 

 X 

2023-06-16 
„Savivaldaus mokymosi diena“ 
(pasirengimas ilgalaikių projektų 
pristatymui ir aptarimui) 

Dalykų mokytojai ir 5–8 
klasių auklėtojai 

 X 

2023-06-19 
„Savivaldaus mokymosi diena“ 
(pasirengimas ilgalaikių projektų 
pristatymui ir aptarimui) 

Dalykų mokytojai ir 5–8 
klasių auklėtojai 

 X 

2023-06-20 
Ilgalaikių mokomųjų projektų 
pristatymas ir aptarimas 

Dalykų mokytojai ir 5–8 
klasių auklėtojai 

 X 

2023-06-21 Mokslo metų baigimo šventė 
Mokyklos administracija, 
klasių auklėtojai, meno 
vadovas 

 X 

   16 16 
           * Dalyvavimas Aukštaitijos sostinės gimtadienio renginiuose ir šventinėje eisenoje 1 diena trumpina mokslo metų 
trukmę.  

9. P a k e i č i u  27 punktą  „Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas 2021–2022 m. m.“   
ir jį išdėstau taip:  

„27. Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas 2022–2023 m. m.“: 

Nr. Pavadinimas Valandos Klasė 
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1. STEAM angliškai 1 (35) 2–4 

2. Keramikos pagrindai 2 (70) 1–4 

3. Žaidžiu, judu, sportuoju 1 (35) 2–4c 

4. Aš ir kompiuteris 1 (35) 2–4c 

5. Tyrinėtojai 1 (35) 2–4c 

6. Sportiniai žaidimai 1 (35) 1–2 

7. Sportiniai žaidimai 1 (35) 3–4 

8. Liaudies šokiai 2 (70) 1, 3 

9. Robotika 1 (35) 1–2 

10. Eksperimentuko atradimai 1 (35) 1–4 

11. Dailės studija 1 (35) 1–4 

12. Kūrybinės dirbtuvėlės 1 (35) 1c, 2c 

13. Jaunieji muzikantai 1 (35) 2–4 

14. Intelektualų laisvalaikio klubas 1 (37) 5–8 

15. Kūrybinės dirbtuvės 1 (37) 5–8 

16. Skudučių ansamblis „Dudutis“ 2 (74) 4–6 

17. Dainavimo būrelis „Nata“ 2 (74) 4–5 

18. Sportiniai žaidimai 1 (37) 5–6 

19. Sportiniai žaidimai 1 (37) 7–8 

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

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

22. Robotika 1 (37) 5c 

23. Robotika 1 (37) 6c 

10. P a k e i č i u  II skyriaus IV skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:   
„INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS“. 

11. P a k e i č i u  29.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„29.1. vaikams, besimokantiems pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, atvykusiems į 

Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, sudaromas 
individualus ugdymo planas, pritaikytas atskiro mokinio galioms ir poreikiams, padeda išsikelti 
tikslus, juos įgyvendinti: 

29.1.1. iš Ukrainos atvykusiems mokiniams, nemokantiems lietuvių kalbos, prieš pradedant 
nuoseklųjį mokymąsi bendrojo ugdymo klasėje, progimnazija organizuoja intensyvų vien tik lietuvių 
kalbos mokymąsi paskirtoje klasėje iki vienų metų grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 
proceso organizavimo būdu; 

29.1.2. nemokantys lietuvių kalbos mokiniai, pageidaujantys mokytis lietuvių kalbos 
mokyklos vadovui pateikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų 
(globėjų), 14–16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą. Į II ir VII klases 
mokiniai priimami visus mokslo metus. Priėmimas įforminamas mokymosi sutartimi; 

29.1.3. iš Ukrainos į Beržų progimnaziją atvykę mokiniai registruojami Mokinių registre, 
pažymint šalį ir nurodant požymį „migrantas“; 

29.1.4. intensyviam vien tik lietuvių kalbos mokymui II ir VII klasėje skiriama 20 valandų per 
savaitę. Sudaromas atskiras pamokų tvarkaraštis kiekvienai klasei; 

29.1.5. lietuvių kalbos mokytojas, atsižvelgdamas į lietuvių kalbos dalyko programai skirtų 
pamokų skaičių, parengia teminį planą. 

29.1.6. lietuvių kalbos mokoma vienerius metus vadovaujantis Išlyginamųjų klasių ir 
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išlyginamųjų mobilių grupių lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B1) bendrąja 
programa. (žr. https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendruju-programu-projektai 
(emokykla.lt).  

29.1.7. atvykusiam mokiniui numatoma 1 mėnesio adaptacinio laikotarpio trukmė, aptariamos 
mokyklos teikiamos pagalbos formos ir būdai, mokyklos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų, 
rūpintojų) įsipareigojimai. Adaptaciniu laikotarpiu stebima mokinių individuali pažanga, pasiekimai. 
Adaptacijos laikotarpiu taikomas tik formuojamasis vertinimas. Į mokinio adaptacijos procesų 
valdymą įtraukiama progimnazijos Vaiko gerovės komisija; 

29.1.8. II ir VII klasių mokinių mokymosi pasiekimai pažymiais nevertinami. Taikomas 
formuojamasis vertinimas; 

29.1.9. II ir VII klasių mokinių pasiekimų įteisinimas vykdomas vadovaujantis Užsieniečių ir 
Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir 
suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu 
ŠMM ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800; 

29.1.10. mokinių pažanga stebima nuolat ir aptariama kas du mėnesius bei baigiantis I 
pusmečiui ir mokslo metams. Progimnazijos mokytojai, klasių auklėtojai nuolat bendradarbiauja su 
mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ar teisėtais mokinio atstovais, teikia informaciją apie mokinio 
mokymąsi, daromą pažangą ir gauna grįžtamąją informaciją. Mokiniui nedarant pažangos, 
progimnazijos Vaiko gerovės komisijoje išaiškinamos priežastys ir nustatomas švietimo pagalbos 
teikimo poreikis; 

29.1.11. II ir VII klasėje dirba mokytojo padėjėjas. 
29.1.12. antrąjį mokslo metų pusmetį į lietuvių kalbos ugdymo programą integruojamos 

Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, pilietinio ugdymo temos, mokiniai supažindinami su 
bendrojo lavinimo dalykų terminais lietuvių kalba; 

29.1.13. baigus kiekvieną lietuvių kalbos programos dalį lietuvių kalbos mokytojas vertina 
mokinio kalbos mokėjimo pasiekimus pagal Europos Tarybos A1, A2 arba B1 lygių reikalavimus. 
Pasibaigus mokslo metams mokytojas, remdamasis šiais aprašais, parengia galutinį mokinio lietuvių 
kalbos mokėjimo aprašą; 

29.1.14. Mokiniui, baigusiam lietuvių kalbos programą, progimnazija išduoda pažymą, 
patvirtinančią lietuvių kalbos mokėjimo pasiekimus. 

29.1.15. bendravimo lietuvių kalba įgūdžiams tobulinti II ir VII klasių mokiniams progimnazija 
sudaro sąlygas dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, lankyti mokinių pomėgius atitinkančias 
aktyvaus judėjimo pratybas progimnazijoje kartu su bendraamžiais, dalyvauti bendruose 
progimnazijoje rengiamuose renginiuose;  

29.1.16. ugdymas mokiniams, atvykusiems mokytis po rugsėjo 1 d., organizuojamas ta pačia 
tvarka, kaip ir atvykusiems iki rugsėjo 1 d. 

29.1.17. iš Ukrainos perkeltiems mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso 
organizavimo būdu Ukrainos mokykloje, lietuvių kalbos mokymąsi mokykla organizuoja pavienio 
mokymosi forma, skiriant 15 proc. Bendruosiuose ugdymo planuose nustatytų savaitinių pamokų 
laiko. 

29.1.18. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu 
mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę iš Ukrainos 
perkeltiems mokiniams: 

Klasė II VII 

Ugdymo sritis ir dalykai 
Skiriama valandų  

per savaitę 
Skiriama valandų  

per savaitę 
Lietuvių kalba 20 20 

12. P a p i l d a u 41 punktą 41.1–41.1.3 papunkčiais ir išdėstau juos taip: 
41.1. siekiant pagerinti pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos 

pasiekimus progimnazijoje nutarta: 
41.1.1. rugsėjo mėnesį 5-8 klasėse skirti 3–4 savaites lietuvių kalbos ir literatūros ir 

matematikos praėjusių mokslo metų kurso kartojimui. Spalio mėnesį organizuoti 6–8 klasių 
mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos diagnostinius testus. 
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41.1.2.  5–7 klasių mokiniams gegužės–birželio mėn. organizuoti lietuvių kalbos ir literatūros ir 
matematikos diagnostinius testus. Testų rezultatus išanalizuoti kalbų ir tiksliųjų mokslų metodinėse 
grupėse, nustatant mokinių gebėjimų lygį. Rezultatų analizės pagrindu mokytojai koreguoja ugdymo 
planus, suderina konsultacijų temas 2023–2024 m. m. 

41.1.3. sudaryti laikinąsias grupes 8a klasėje per 1 lietuvių kalbos ir literatūros ir 1 
matematikos pamoką, diferencijuojant mokymą pagal mokinių gebėjimų lygį, panaudojant mokymosi 
pagalbai teikti ir mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skirtas valandas. 

13. P a k e i č i u  43.6 papunktį „Ugdymosi poreikių valandų paskirstymas 2021–2022 m. m.“ 
ir jį išdėstau taip: 

„43.6. Ugdymosi poreikių valandų paskirstymas 2022–2023 m. m.“: 

1-4 klasės Klasės 
Skirta valandų per 
metus/per savaitę  

Lietuvių kalbos konsultacija  1a 17,5 (0,5) val. 

Matematikos konsultacija 1a 17,5 (0,5) val. 

Skaitymo gebėjimų ugdymas 1a 17,5 (0,5) val. 

Lietuvių kalbos konsultacija  2a 17,5 (0,5) val. 

Matematikos konsultacija 2a 17,5 (0,5) val. 

Lietuvių kalbos konsultacija  3b 17,5 (0,5) val. 

Matematikos konsultacija 3b 17,5 (0,5) val. 

Lietuvių kalbos konsultacija  4a 17,5 (0,5) val. 
Matematikos konsultacija 4a 17,5 (0,5) val. 
Informacinių komunikacinių technologijų pradmenys ir 
informatinis mąstymas 

1a 35 (1) val. 

Informacinių komunikacinių technologijų pradmenys ir 
informatinis mąstymas 

2a 35 (1) val. 

Informacinių komunikacinių technologijų pradmenys ir 
informatinis mąstymas 

3a 17,5 (0,5) val. 

Informacinių komunikacinių technologijų pradmenys ir 
informatinis mąstymas 

3b 35 (1) val. 

Informacinių komunikacinių technologijų pradmenys ir 
informatinis mąstymas 

4a 35 (1) val. 

Lietuvių kalbos konsultacija 
5a, 6a, 
7a,7b, 

8a 

74 (2) val. 

Dalijimui į grupes per lietuvių kalbos ir literatūros pamoką 8a 37 (1) val. 
Dalijimui į grupes per matematikos pamoką 8a 37 (1) val. 
Matematikos konsultacija 5–8 74 (2) val. 
Matematikos konsultacija 7a 37 (1) val. 

Anglų kalbos konsultacija 
5a, 6a, 

7b 
37 (1) val. 

Anglų kalbos konsultacija 
5a, 6a, 
7, 8a 

37 (1) val. 

Rusų kalbos konsultacija 6–8 37 (1) val. 
Chemijos konsultacija 8 18,5 (0,5) val. 
Fizikos konsultacija 7–8 18,5 (0,5) val. 
Biologijos, gamtos ir žmogaus konsultacija 5–8 37 (1) val. 
Geografijos konsultacija 6–8 37 (1) val. 
Istorijos konsultacija 5–8 37 (1) val. 
Skaitymo gebėjimų ugdymas 5–8 37 (1) val. 
Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Gyvai“ 5–6 74 (2) val. 
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14. P a k e i č i u 48 punktą  „Klasių dalijimas į grupes 2021–2022 m. m.“ ir jį išdėstau taip: 
„48. Klasių dalijimas į grupes 2022–2023 m. m. 

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

doriniam ugdymui (etikai ir tikybai) – 3b, 4a, 5a, 6a, 8a klasėse;  
užsienio kalbai (1-ajai) – 2a, 4a klasėje, kai 1–4 klasėje mokosi ne mažiau kaip 20 mokinių, 5a, 

6a, 7b, 8a klasėse, kai 5–8 klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys; 
užsienio kalbai (2-ajai) – 6a, 7b, 8a klasėse, kai klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys ir 

skirtingoms kalboms mokyti; 
technologijoms – 5a, 6a, 7a, 7b, 8a klasėse“. 

15. P a k e i č i u  49 punktą „Grupių jungimas dėl mažo mokinių skaičiaus 2021–2022 m. m.“ 
ir jį išdėstau taip: 

„49. Grupių jungimas dėl mažo mokinių skaičiaus 2022–2023 m. m.: 
49.1. sudaromos laikinosios grupės, jungiant gretimų klasių mokinius per šių dalykų pamokas:  

dorinis ugdymas (etika) – jungiant 3b ir 4a klases, 5a ir 6a klases“. 
49.2. mokyklos tarybos sprendimu išimtys daromos 2022–2023 m. m. 

8a klasė – vokiečių kalba – 6 mokiniai“. 

16. P a k e i č i u 63 punktą ir jį išdėstau taip: 
„63. Mokiniams sudarytos galimybės kasdien turėti 2 aktyvioms veikloms skirtas 20 minučių 

pertraukas po 3-ios ir 4-tos pamokos. Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį organizuojama 
bendra judrioji pertrauka.“ 

17. P a k e i č i u 82.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„82.3. šokiui skiriama 1 pamoka per savaitę 1a, 3b, 4a klasėse.“ 

18. P a k e i č i u 82.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„82.4. teatrui skiriama 1 pamoka 1–4 specialiosiose, 2a, 3a klasėse.“ 

19. P a k e i č i u 83.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„83.2. 2022–2023 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, 2a, 3b, 4a klasėse, 0,5 pamokos – 3a klasėje. 

20. P a k e i č i u 85.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„85.3. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per metus: 

                                     
                                        Klasė 
Dalykai   5 6 7 8 

Pagrindinio 
ugdymo programos 

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 
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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 (integruojama į 
mokomuosius dalykus) 

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 

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 (integruojama į 
mokomuosius dalykus) 

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. 

21. P a k e i č i u  100 punktą ir jį išdėstau taip: 
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„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 5 ir 7 klasėse mokoma 
integruojant temas į atskirus mokomuosius dalykus, klasės auklėtojo veiklą, bendradarbiaujant su 
visuomenės sveikatos priežiūros ir pagalbos mokiniui specialistais (5 priedas).“ 

22. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę sau. 

 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,    Rasa Macė 
laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas                             


