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KAUNO ŽALIAKALNIO PROGIMNAZIJOS 

2019–2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2019–2020 mokslo metų progimnazijos ugdymo planas reglamentuoja pradinio, pirmos 

pakopos pagrindinio ugdymo programų, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pritaikytų ir individualizuotų programų ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. 

2019–2020 mokslo metų progimnazijos ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Bendraisiais 

ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 

15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ ir įsakymu Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 

2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“.  

2. Progimnazijos ypatumai: 

Progimnazija kartu su partneriais dalyvauja projekte „Pažangios LEAN metodologijos 

taikymas mokyklų demokratinių procesų tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui“. Telkiant 

progimnazijos bendruomenę sieksime gerinti mokinių pasiekimus ir tobulinti progimnazijos 

demokratinius procesus. Projekto metu bus diegiama inovatyvi, pažangi, dar Lietuvos mokyklose 

netaikyta „Lean in Team“ metodologija, kuri leidžia naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę 

vertę klientui ir didinti savo konkurencinį pranašumą. LEAN esmę geriausiai nusako trys 

pagrindiniai principai: nuolatinė orientaciją į mokinio (kliento) vertę, nuolatinis visos progimnazijos 

tobulėjimas ir vertės nekuriančių veiklų (nuostolių) šalinimas.  

3. Progimnazijos ugdymo planu siekiama:  

3.1. reglamentuoti ugdymo proceso įgyvendinimą pritaikant ugdymo turinį pagal mokinių 

individualius ugdymosi poreikius bei organizuoti efektyvią pagalbą mokiniams, kad kiekvienas 

pasiektų kuo aukštesnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų;  

3.2. tikslingai planuoti ir organizuoti ugdymą, racionaliai panaudojant valstybinio ugdymo 

plano teikiamas galimybes. 

4. Progimnazijos ugdymo turinį reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų 

programų pagrindu parengti ilgalaikiai dalykų planai, neformaliojo ugdymo programos, pritaikytos 

ir individualizuotos programos specialiųjų poreikių mokiniams. 

5. Ugdymo organizavimas ir įgyvendinimas grindžiamas kolegialiu progimnazijos 

bendruomenės – mokytojų, mokinių ir jų tėvų – sprendimų priėmimu, bendradarbiavimą grindžiant 

demokratinėmis nuostatomis.  

6. Progimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Bendruosiuose ugdymo 

planuose, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės 

aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

7. Ugdymo organizavimas: 
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7.1. Ugdymo proceso trukmė: 

Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė 

pradžia pabaiga 

1-4 09-02 06-09 175 ugdymo dienos 

5–8 09-02 06-23 185 ugdymo dienos 

 

7.2. 1-8 klasių mokinių atostogų trukmė:  

Atostogos Data 

Rudens  spalio 28 d. – spalio 31 d. 

Žiemos (Kalėdų) gruodžio 23 d. – sausio 3 d. 

Žiemos vasario 17 d. – vasario 21 d. 

Pavasario (Velykų) balandžio 14 d. – balandžio 17 d. 

Vasaros  

1-4 klasės 

5–8 klasės  

 

birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d. 

birželio 24 d. – rugpjūčio 31 d. 

 

7.3. Mokslo metai skirstomi trimestrais: 

Trimestrai   

Klasės I trimestras 

(nuo - iki) 

II trimestras 

(nuo - iki) 

III trimestras 

1-4 rugsėjo 2 d.–lapkričio 29 d. gruodžio 2 d.– kovo 13 d. kovo 16 d. – birželio 9 d. 

5-8 rugsėjo 2 d.–lapkričio 29 d. gruodžio 2 d.– kovo 13 d. kovo 16 d. – birželio 23 d. 

 

8. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 klasių mokiniai. Atvykusiems į 

progimnaziją mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į progimnaziją, 

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į 

ugdymo dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją 

Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), 

ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse. 

9. Progimnazijos direktorius iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 

ar paskelbus ekstremalią padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus 

sprendimus progimnazijos vadovas informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą 

asmenį. Mokiniams mokymuisi reikalinga informacija skelbiama progimnazijos tinklalapyje ir 

elektroniniame dienyne. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. 

 

10. Progimnazijos ugdymo turinys formuojamas atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį pagal 

progimnazijos tikslus, konkrečius mokinių ugdymo(-si) poreikius. Formuojant Progimnazijos 

ugdymo turinį remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo 

procese informacija, progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo, standartizuotų testų 2, 4, 6, 8 

klasėse duomenimis. Progimnazijos ugdymo planą rengia darbo grupė, 

patvirtinta mokyklos direktoriaus įsakymu 2019-05-20 Nr. V-77. 

11. Įgyvendinant progimnazijos ugdymo turinį, pamokų skaičius nurodomas vieneriems 

mokslo metams. (1 priedas) 

12. Progimnazijos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 
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mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, 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“, 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 organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

13. Rengiant progimnazijos ugdymo planą ugdymo programai įgyvendinti Mokytojų taryba 

priėmė sprendimus dėl (Mokytojų tarybos posėdžio 2019-06-21 protokolo Nr. 3, 2019-08-30 

protokolo Nr. 4): 

13.1. progimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir 

integruojamąsias programas (UP 18.5. p., 3 priedas);  

13.2. ugdymo proceso organizavimo formų (UP 57, 61 p.);  

13.3. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo (8 priedas);  

13.4. mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi pagalbos 

teikimo, vykdant pradinio ir pagrindinio ugdymo programą (11 priedas);  

13.5. švietimo pagalbos teikimo (7 priedas);  

13.6. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo (UP 45-49 p., 9 priedas);  

13.7. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimo 

(UP 59, 67 p.; 2 priedas); 

13.8. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų progimnazijoje (10 priedas);  

13.9. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo 

programą (4 priedas);  

13.10. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo (UP 52-55 p.);  

13.11. pranešimo apie pamokų praleidimo dėl pateisinamos priežasties būdų ir terminų. (12 

priedas). 

14. Progimnazija, ugdymo proceso metu iškilus BUP nenumatytiems atvejams, koreguoja 

ugdymo plano įgyvendinimą pagal turimas mokymo lėšas, išlaikydama minimalų pamokų skaičių 

dalykų programoms įgyvendinti ir minimalų privalomų pamokų skaičių mokiniui. 

15. Progimnazijos ugdymo planą iki ugdymo proceso pradžios tvirtina progimnazijos 

direktorius, jo projektą suderinęs su progimnazijos taryba, Kauno miesto Švietimo skyriumi. 

16. Progimnazija padeda kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, 

ekonomines, kultūrines sąlygas namuose ar turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pasirinkti jo 

poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

17. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių 

registre. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

18. Į progimnazijos Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama (3 

priedas): 

18.1. 1-8 klasėse 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: 1-4 klasėse integruojama į pradinio ugdymo dalykų turinį pagal atskirą planą ir 5-8 klasėse į 

pagrindinio ugdymo dalykų turinį pagal atskirą planą, patvirtintą Kauno Žaliakalnio progimnazijos 

direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-54. 
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18.2. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 pradiniame ir pagrindiniame ugdyme integruojama 

į įvairių dalykų programų turinį pagal atskirą planą, patvirtintą Kauno Žaliakalnio progimnazijos 

direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-58. 

18.3. Į progimnazijos Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį 1-4 klasėse 

integruojama Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159: 1-4 klasėse integruojama 8-10 val. į 

pradinio ugdymo dalykų – pasaulio pažinimo, matematikos, fizinio ugdymo, lietuvių (gimtosios) 

kalbos, dailės ir technologijų – turinį pagal atskirą planą, patvirtintą Kauno Žaliakalnio 

progimnazijos direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-59. 

18.4. Į progimnazijos Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį 5-8 klasėse 

integruojama Etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651: 5-8 klasėse 8-9 val. į pagrindinio 

ugdymo dalykų – lietuvių (gimtosios) kalbos, geografijos, istorijos, dorinio ugdymo, dailės, 

technologijų, gamtos ir žmogaus - turinį pagal atskirą planą, patvirtintą Kauno Žaliakalnio 

progimnazijos direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-60. 

18.5. Progimnazija įgyvendina  nuoseklią ir ilgalaikę socialines ir emocines kompetencijas 

ugdančią LIONS QEST prevencinę programą ,,Laikas kartu“ 1-4 klasių mokiniams, ,,Paauglystės 

kryžkelė“ 5-8 klasių mokiniams, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti. 

Prevencinės  programos įgyvendinamos klasių valandėlių metu, integruojant į visas įprastines 

progimnazijos veiklas. 

18.6. Vykdant projektą „Pažangios LEAN metodologijos taikymas mokyklų demokratinių 

procesų tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui“ progimnazija įgyvendina  eksperimentines 

veiklas: 

18.6.1. Lean projektas 5-8 klasių mokiniams, kaip taikyti Lean metodus namuose, 

mokykloje, užklasinėje veikloje, mieste;   

18.6.2. Lean refleksija asmenybės ugdymui; 

18.6.3. Lean vizitai į Kauno miesto ir rajono organizacijas, taikančias Lean metodologiją 

savo darbe;  

18.6.4. Lean knygų aptarimas. 

18.7. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla– progimnazijos ugdymo turinio dalis. 

Šiai veiklai skiriamos: 

5 pamokos per mokslo metus skiriamos mokinių pažintinei kultūrinei veiklai muziejuose, 

bibliotekose, teatruose, įsisavinant Kultūros paso lėšas rugsėjo–gruodžio mėnesiais; 

5 pamokos lapkričio mėnesį skiriamos mokinių ugdymo karjerai programos įgyvendinimui; 

10 pamokų per mokslo metus skiriama projekto „Pažangios LEAN metodologijos taikymas 

mokyklų demokratinių procesų tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui“ vykdymui;  

5 pamokos per mokslo metus skiriamos verslumo, finansinio raštingumo ugdymui; 

16 pamokų 1-4 kl., 30 pamokų 5-8 kl. skiriama mokinių pažintinei, kultūrinei, socialinei 

veiklai organizuojamai birželio mėnesį išvykose, projektinėje veikloje, atsižvelgiant į mokinių 

ugdymosi poreikius, keliamus ugdymo tikslus. 

18.8. Integruojamų programų žinios vertinamos kartu su dalyko turinio žiniomis. 

18.9. Planuodami ugdymo turinį integruojamų dalykų pamokas mokytojai nurodo 

ilgalaikiuose planuose. 

18.10. Antikorupcinis ugdymas vykdomas per neformalųjį švietimą: organizuojamos 

viktorinos, piešinių parodos, diskusijos su  „Transparency International“  atstovais Lietuvoje. 

19. Socialinę-pilietinę veiklą reglamentuoja Socialinės-pilietinės veiklos tvarkos aprašas, 

patvirtintas Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V- 85 

(4 priedas )  

19.1. 5-8 klasėse socialinei-pilietinei veiklai skiriama 10 valandų (pamokų) per mokslo 

metus.  
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19.2. Mokiniai savo socialines-pilietines veiklos įrodymus kaupia patys aplanke, o klasės 

vadovas fiksuoja Tamo dienyne.  

20. Progimnazijos ugdymo turinio planavimo principus, formas reglamentuoja Ugdymo 

turinio planavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktoriaus 2019 

m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V- 85 (5 priedas) 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

21. Mokinių mokymosi krūvių reguliavimą progimnazijoje reglamentuoja Mokinių 

mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno Žaliakalnio progimnazijos 

direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V- 85 (6 priedas) 

22. Maksimalus pamokų krūvis: 1 klasių mokiniams – 5 pamokos per dieną, 2–4 klasių 

mokiniams – 6 pamokos per dieną, 5–8 klasių mokiniams – 7 pamokos per dieną. 

23. Per dieną skiriamas tik vienas kontrolinis darbas. Kontrolinių darbų organizavimas 

derinamas pildant Tamo dienyną. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip 

prieš savaitę. Kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų, nerekomenduojami po 

šventinių dienų.  

24. Progimnazijos mokytojai užtikrina, kad užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose:  

24.1. atitiktų mokinio galias;  

24.2. būtų naudingos grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, padėtų siekti 

numatytų mokymosi tikslų;  

24.3. nebūtų skiriamos atostogoms;  

24.4. nebūtų skiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

25. Užduočių, skirtų atlikti namuose,  turinį, formas ir trukmę nustato mokytojas, 

atsižvelgdamas į klasės pasirengimo lygį, mokslumą, į individualias mokinių savybes, 

diferencijuoja pagal mokinių poreikius ir gebėjimus:  

25.1. turintiems mokymosi motyvaciją, itin gabiems mokiniams, skiriamos kūrybinės, 

kritinį mąstymą ugdančios, gebėjimą analizuoti ir vertinti informacinius šaltinius lavinančios 

užduotys. 

25.2. mokiniams, stokojantiems mokymosi motyvacijos, skiriamos užduotys įgytoms 

žinioms įtvirtinti, šalinti mokymosi spragas, stiprinti savivertę.  

26. Apie užduotis, skirtas atlikti namuose,  mokytojas, informuoja mokinius žodžiu ir 

fiksuoja elektroniniame TAMO dienyne „Namų darbų“ skiltyje. 

27. Penktų klasių mokiniams skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius.  

28. Mokinys, jeigu pageidauja, progimnazijos direktorės įsakymu gali būti atleidžiamas nuo 

dailės, muzikos, fizinio ugdymo dalykų (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.  

29. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui 

susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų ar kitų neformaliojo švietimo 

programų turiniu, kuris turi derėti su Bendrųjų programų turiniu. Programas ar jų nuorodas 

progimnazijai pateikia mokinys ar mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su prašymu dėl 

atleidimo nuo to dalyko pamokų iki spalio 4 d.  

30. Mokinys, atleistas nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų, jų metu gali užsiimti 

kita veikla arba mokytis individualiai progimnazijos bibliotekoje. Progimnazija užtikrina nuo 

pamokų atleistų mokinių saugumą. Jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar 

paskutinės, mokiniai gali į progimnaziją atvykti vėliau arba išvykti anksčiau, tėvams pateikus 

prašymą ir sutikimą būti atsakingiems už jų vaikų saugumą.  
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PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

  

31. Mokymosi pagalba teikiama vadovaujantis Švietimo pagalbos teikimo mokiniui tvarkos 

aprašu, patvirtintu Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. 

įsakymu Nr. V-86 (7 priedas) 

32. Mokinių pasiekimai stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys mokymosi 

sunkumai ir teikiama pagalba mokantis: 

32.1. kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų;  

32.2. kai mokinys gavo nepatenkinamą atsiskaitomųjų užduočių įvertinimą;  

32.3. kai mokinys gavo tris iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;  

32.4. jei mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta 

Bendrosiose ugdymo programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

32.5. jei mokinys nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekė patenkinamo lygmens;  

32.6. jei mokinio pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta 

mokymosi sritimi;  

32.7. kitais progimnazijos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

33. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus mokytojas informuoja progimnazijos švietimo 

pagalbos specialistus, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kartu tariasi dėl mokymosi pagalbos 

suteikimo.  

34. Pagalbos teikimą koordinuoja Vaiko gerovės komisija. 

35. Siekiant gerinti mokinių pasiekimus ir suteikti mokymosi pagalbą naudojamos 

pamokos, skirtos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti. Jos skiriamos: 

35.1. pasirenkamiesiems dalykams; 

35.4. ilgalaikėms konsultacijoms. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

36. Įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas jei klasėje mokosi 21 ar 

daugiau mokinių, klasė dalijama į grupes: 

36.1. užsienio kalbų pamokose; 

36.2. dorinio ugdymo pamokose (jei tos pačios klasės mokiniai pasirinko tikybą ir etiką); 

36.3. informacinių technologijų pamokose;  

36.4. technologijų pamokose. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

37. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos 18 Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 

V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu.   

38. Mokiniui, mokomam namie, progimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų 

ugdymo planą. 

39. Namie mokomam mokiniui 1-4 klasėse skiriama 9 savaitinės pamokos, 5–6 klasėse – 12 

savaitinių pamokų, 7–8 klasėse – 13 savaitinių pamokų. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės 

komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje.  
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40. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), progimnazijos vadovo įsakymu 

mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo. Dienyne ir 

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

pamokų, gydytojo leidimu lankomų progimnazijoje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.  

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

41. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra progimnazijos 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. 

42. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdus ir laikotarpius 

reglamentuoja Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno 

Žaliakalnio progimnazijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d.  įsakymu Nr. V-85. (8 priedas). Šis 

aprašas skelbiamas progimnazijos internetinėje svetainėje. 

43. Informacija apie mokymosi rezultatus pradinėse klasėse elektroniniame dienyne 

teikiama trumpais komentarais, mokymosi pasiekimai pusmečio pabaigoje fiksuojami pagal 

pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus 

patenkinamo pasiekimų lygio įrašoma „nepatenkinamas”. Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi 

atitinkamoje dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „p. p“ arba „n. p“.  

44. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, pažanga ir pasiekimai 

vertinami pagal bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo sistemą. 

Etikos, tikybos, žmogaus saugos dalykų mokymosi pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“. Dalykų mokymosi pasiekimai trimestro pabaigoje įvertinami pažymiu ar įrašu 

„įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo 

rekomendaciją ir progimnazijos vadovo įsakymą, įrašas „neatestuota“, – jeigu mokinio pasiekimai 

nėra įvertinti. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio 

ugdymo pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS PROGIMNAZIJOJE 

 

45. Progimnazijos neformalųjį vaikų švietimą reglamentuoja Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. ISAK-2695, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 

3 d. įsakymu Nr. A-1582 patvirtinta Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų 

neformaliojo vaikų švietimo programų įvedimo, vykdymo ir nutraukimo tvarka. 

46. Neformalusis švietimas skiriamas mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms, 

meniniams, kalbiniams, sportiniams, moksliniams, techniniams, socialiniams ir kitokiems mokinių 

gebėjimams ugdyti, sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, techninės kūrybos ir kituose 

būreliuose. (9 priedas) 

47. Neformaliojo švietimo būreliai, studijos ir kt. užsiėmimai mokiniams neprivalomi ir 

laisvai pasirenkami. Programos pasirinkimas iki rugsėjo 5 d.  

48. Neformaliojo švietimo valandų skaičių progimnazijoje apsprendžia klasių komplektų 

skaičius, turimos mokinių krepšelio lėšos ar skirti biudžetiniai asignavimai neformaliojo švietimo 

organizavimo progimnazijoje tradicijos ir tikslingumas, mokinių poreikiai, progimnazijos 

galimybės (specialistai, patalpos, materialinė bazė). 

49. Neformaliojo švietimo grupės mokinių minimalus skaičius – 12.  
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DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

50. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą, mokykla intensyvina šių dalykų mokymą: 

50.1. žmogaus sauga: 

50.1.1. 5 – 6 klasių žmogaus saugos kursas intensyvinamas 5 klasėje ir skiriama 1 savaitinė 

valanda per mokslo metus; 

50.1.2. 7 – 8 klasių kursas intensyvinamas 8 klasėje, skiriant 1 savaitinę valandą per mokslo 

metus. 

50.2. informacinės technologijos:  

50.2.1. 7 – 8 klasių kursas intensyvinamas 7 klasėje, skiriant 1 savaitinę valandą per mokslo 

metus. 

51. Intensyvinant dalykų mokymą, išlaikomas bendras pamokų, skirtų dalykui per dvejus 

metus, ir neviršijamas maksimalus mokiniui privalomų pamokų skaičius per savaitę. 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

52. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, 

prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi. 

53. Individualūs ugdymo planai rengiami:  

53.1. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių ir ugdomam pagal 

individualizuotas ar pritaikytas ugdymo programas;  

53.2. mokiniui, kuris mokomas namie;  

53.3. mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą (jei kyla mokymosi 

sunkumų arba itin sėkmingai mokosi); 

53.4. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio. 

54. Individualus ugdymo planas sudaromas bendradarbiaujant mokytojams, pačiam 

mokiniui, mokinio tėvams (globėjams/rūpintojams) ir progimnazijos vadovo, pavaduotojui 

ugdymui bei švietimo pagalbos specialistams.  

55. Reikalavimus mokinio individualaus ugdymo planui sudaryti nusako Ugdymo turinio 

planavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktoriaus 2019 m. 

birželio 12 d. įsakymu Nr. V-85. 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

56. Progimnazija, vykdydama pradinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pradinio ugdymo 

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

programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pradinio ugdymo programų vykdymą. 

57. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymo organizavimo formomis 

(išvykos, projektai, olimpiados, viktorinos, sporto šventės, edukacinės veiklos, konkursai) 

realizuojamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinio įgyvendinimas. 

58. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik progimnazijoje, bet ir už jos ribų:  

58.1. edukacinės programos Kauno muziejuose, gamtinėje aplinkoje; 

58.2. pažintinės – edukacinės išvykos į Birštoną, Prienus, Kėdainius, Vilnių, Anykščius, 

Šiaulius, Panemunę, Trakus, Kernavę ir kitus miestus; 

58.3. gamtamokslinis aplinkotyros projektas ,,Pažink savo Tėvynę“. 
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59. Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojimas: 

59.1. ilgalaikėms konsultacijoms mokymo(si) pasiekimams gerinti 3-4 klasėse; 

59.2. anglų kalbos mokymui 4a, 4b, 4c, 4d klasėse po 1 sav. valandą (klases dalijant į 

grupes). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ ĮGYVENDINIMAS  

 

60. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

60.1. Dorinis ugdymas: 

60.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 

tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą; 

60.1.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą. 

60.2. Kalbinis ugdymas: 

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

klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ugdomąsias veiklas (naudojant mokomąsias užduotis 

teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus); 

60.2.2. pirmosios užsienio (anglų) kalbos mokoma antraisiais-ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

60.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

60.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. Ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius 

gebėjimus, todėl dalis dalykui skiriamo laiko skiriama organizuoti ugdymą tyrinėjimams natūralioje 

gamtinėje aplinkoje (Ąžuolyno parke, Kauno Santakos parke, Kauno marių regioniniame parke, 

VDU botanikos sode, artimiausioje progimnazijos aplinkoje), progimnazijos gamtos mokslų 

kabinete. Planuodami ugdymo turinį mokytojai tai numato ilgalaikiuose planuose; 

60.3.2. socialiniams gebėjimams ugdytis dalį pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama 

ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje 

(Žaliakalnio policijos nuovadoje, Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje, Kauno apskrities 

priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, Kauno moksleivių techninės kūrybos centre,  Lietuvos 

aviacijos muziejuje, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, M. K. Čiurlionio muziejuje, Tado Ivanausko 

zoologijos muziejuje, J. Grušo memorialiniame muziejuje, Kauno tvirtovės VII forto muziejuje, M. 

Žilinsko dailės galerijoje, Kauno Lėlių teatre, Kauno Dramos teatre, Kauno Muzikiniame teatre). 

Planuodami ugdymo turinį mokytojai tai numato ilgalaikiuose planuose. 

60.4. Matematinis ugdymas. Organizuojant matematinį ugdymą mokytojai vadovaujasi 

Bendrosios programos matematikos dalyko programa, nacionalinių, tarptautinių mokinių pasiekimų 

TIMSS tyrimų, Standartizuotų, diagnostinių testų rezultatais ir rekomendacijomis, pagal galimybes 

naudoja informacines komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias priemones. 

60.5. Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Informacinės komunikacinės 

technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat mokoma informacinių 

komunikacinių technologijų pradmenų integruojant jas į dalykų ugdymo turinį ir neformalaus 

švietimo metu. 3-4 klasių mokiniams siūlomas IT krypties neformalaus švietimo būrelis 

60.6. Fizinis ugdymas: 

60.6.1. antrų klasių mokiniams vieną pusmetį pagal galimybes sudaromos sąlygos 1 valandą 

per savaitę lankyti užsiėmimus baseine; 

60.6.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo 

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

Nuo fizinio ugdymo dėl sveikatos būklės atleisti mokiniai dalyvauja pamokose (stebi pamokas); 

60.6.3. tėvams (globėjams) pageidaujant ir prisiimant atsakomybę už vaikų saugumą, 

mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne progimnazijoje. 
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60.7. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika). Technologiniam ugdymui skiriama 

ne mažiau kaip 1/3 dalykui iš technologijų dalykui skiriamo laiko. 

 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

 

61. Progimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio 

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

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

vykdymą. Ugdymas organizuojamas įvairiomis formomis: pamokos, išvykos, projektai, olimpiados, 

viktorinos, sporto šventės, edukacinės veiklos, konkursai. Pagrindinė ugdymo forma - pamoka. 

62. Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 5 klasių mokiniams 

progimnazija skiria 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį: rugsėjo mėnesį mokinių pažanga ir pasiekimai 

netikrinami kontroliniais darbais ir nevertinami neigiamais pažymiais. Mokytojas taiko 

individualius mokinių pažinimo metodus siekdamas išsiaiškinti mokinių ugdymo(-si) pasiekimus. 

63. Naujai atvykusiems mokiniams yra skiriamas 2 savaičių adaptacinis laikotarpis. 

Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir pasiekimai nevertinami nepatenkinamais pažymiais, 

mokinių žinios vertinamos neformaliai. 

64. Progimnazijos dalykų mokytojai ugdymo procese naudoja Edmodo  ir Eduka klasės 

virtualią aplinką bei Miksike.lt aritmetinių veiksmų virtualius treniruoklius. 

65. Progimnazijos dalykų mokytojai kreipia dėmesį į skaitymo, rašymo, kalbėjimo, 

skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymą visų dalykų pamokose:  

65.1. vertinant mokinių darbus atsižvelgiama į skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir 

skaitmeninius gebėjimus; 

65.2. mokytojai užduotis naudoja ir skaitymo gebėjimams, ir lietuvių kalbai ugdyti; 

atkreipia mokinių dėmesį į kalbinės raiškos logiškumą, teiginių argumentavimą, nuoseklumą;  

65.3. mokytojai skatina mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir 

raštu per visų dalykų pamokas. 

66. Pateikiamas Bendrų kalbos ugdymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Kauno Žaliakalnio 

progimnazijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-85. (10 priedas) 

67. Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojimas: 

67.1. ilgalaikėms konsultacijoms mokymo(si) pasiekimams gerinti 5-8 klasėse; 

67.2. informacinių technologijų mokymui 8a, 8b ir 8c klasėse po 0,5 sav. val. klases dalijant 

į grupes). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO  ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

68. Dorinis ugdymas. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui 

iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. 

Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą pasirenkama dvejiems 

metams (5–6, 7–8 klasėms).  

69. Lietuvių kalba ir literatūra. Jei mokinys yra atvykęs iš kitos valstybės, lietuvių kalbos 

mokoma pagal jam sudarytą individualų ugdymo planą. 

70. Užsienio kalbos: 

70.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 
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70.2. antrosios užsienio kalbos mokymas privalomas nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai) mokiniui 

iki 14 metų parenka antrąją užsienio kalbą: rusų ar vokiečių; 

70.3. užsienio kalbas keisti galima tik tuo atveju, jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos 

ar užsienio mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti 

mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos kalbos mokymosi. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) 

sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, 

ir įveikti programų skirtumus: 

70.3.1. vienerius mokslo metus jam skiriama viena papildoma užsienio kalbos pamoka per 

savaitę; 

70.3.2. susidarius penkių ar daugiau tokių mokinių grupei, skiriamos dvi papildomos 

pamokos visai mokinių grupei; 

70.3.3. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

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

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

pageidavimu progimnazija įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja į dešimtbalę vertinimo 

sistemą. Progimnazija sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę 

vietoj užsienio kalbos pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ar kitos kalbos pamokas kitose 

klasėse.  

71. Gamtos mokslai.  Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skiriama ne 

mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.  

72. Technologijos. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją 

dalį (5–8 klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programoms. 

73. Informacinės technologijos. 7 klasėse skiriamos 37  pamokos per metus. 8 klasėse- 17 

pamokų per metus. 

74. Fizinis ugdymas:  

74.1. fiziniam ugdymui 5-6 klasėse skiriamos 3 valandos per savaitę, 7-8 klasėse – 2 

valandos per savaitę; 

74.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

į savijautą; 

74.3. tėvams (globėjams) pageidaujant ir prisiimant atsakomybę už vaikų saugumą, 

mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne progimnazijoje. 

74.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas 

skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas. 

74.5. mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos (jei tai 

nėra pirma ar paskutinė pamoka) stebi pamoką. 

75.  Žmogaus sauga.  5, 8 klasėse žmogaus saugos mokymui skiriama po 1 savaitinę 

valandą. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS  

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
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76. Progimnazija, rengdama progimnazijos ar individualaus ugdymo planą, sudaro sąlygas 

mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą 

bei būtiną švietimo pagalbą.  

77. Progimnazija mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja 

vadovaudamasi Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 „Dėl Psichologinės pagalbos 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-

1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 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 „Dėl Socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pagalbos teikimo 

mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V1229 „Dėl Specialiosios pagalbos 

teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

78. Organizuodama mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, progimnazija 

atsižvelgia į: 

78.1. specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos poreikį (specialiųjų ugdymosi poreikių 

vertinimo išvadas, pedagoginių psichologinių tarnybų rekomendacijas); 

78.2. ugdymosi sunkumų pobūdį ir jų trukmę; 

78.3. ugdymo programą (Bendrąją programą, pritaikytą mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ar individualizuotą programą). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

79. Progimnazija, rengdama ugdymo planą mokiniui ir vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo 

planų 27, 77 punktuose nurodytu pradinio ar pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų pamokų skaičiumi, gali: 

79.1. iki 30 procentų koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų 

skaičių (nemažinant nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

79.2. planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų, skirtų ugdymo sričiai, socialinei 

veiklai, ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui ir t. t., skaičių, siekiant 

plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius; 

79.3. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) 

skaičių; 

79.4. keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą;  

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

mokinių;  

79.6. 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), judesio ir padėties, 

bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 

79.7. besimokantį pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio ugdymo 

programoje prasidedančių dalykų pradėti mokyti metais vėliau, juos sieti su praktiniais mokinio 

interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; mokymas gali būti organizuojamas atskiromis veiklomis; 

79.8. besimokančiam pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, jei ugdymas 

įgyvendinamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 77 punktą, vietoje kelių vienos srities dalykų galima 

siūlyti integruotas tų dalykų pamokas, dalykų modulius, projektines veiklas, skirtas esminėms 

srities dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti; 

80. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus 

ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 27 ir 77 punktuose dalykų 
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programoms įgyvendinti nurodomų savaitinių pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 

20 procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti didinamas 

atsižvelgiant į mokinio galias ir ugdymosi poreikius, specialistų rekomendacijas. 

81. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

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

pasiekimai vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis 

progimnazijos ugdymo plano 41- 44 punktais.  

83. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus 

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

aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), 

kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) 

priemonėmis bus naudojamasi).  

84. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą ugdymo programą mokymosi pasiekimai 

vertinami pasibaigus kiekvienam trimestrui- elektroniniame dienyne TAMO atliekamos žymos: 

“pp” – “padarė pažangą”, “np” – “nepadarė pažangos”. 

85. Individualizuotoje programoje trimestro pabaigoje dalyko mokytojai aprašo mokinio 

pasiekimus. Įvertinama, kokios yra mokinių bendrosios kompetencijos (gebėjimas naudotis 

vadovėliu, atramine medžiaga; gebėjimas reikšti nuomonę, sisteminti, analizuoti, daryti išvadas ir 

pan.), dalykinės kompetencijos  (rašymo, skaitymo, skaičiavimo, savarankiškos veiklos įgūdžiai ir 

pan.). Siūloma remtis ir pagalbiniais vertinimo kriterijais (ar užduotis teisingai atlieka be mokytojo 

pagalbos; ar užduotis atlieka nesinaudodamas pavyzdžiais, taisyklėmis, vadovėliu, ar aktyvus 

pamokoje; ar dalyvauja frontalioje, grupinėje veikloje; ar pasirengęs pamokai; ar stengiasi atlikti 

daugiau užduočių, jas atlieka kruopščiai, sukaupia dėmesį ir pan.) 

86. Pagal individualizuotas pagrindinio ugdymo programas mokomo mokinio mokymosi 

pasiekimai kūno kultūros, muzikos, dailės, technologijų pamokose vertinami pažymiu.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS  

MOKINIAMS TEIKIMAS 

87. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą.  

88. Progimnazija specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia 

vadovaudamasi teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos 

tarnybos ir progimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas.  

89. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

89.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

89.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, 

keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes.  

89.3. specialiųjų pratybų forma: individualios, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), grupėms 

(5–8 mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pagalba gali būti teikiama per specialiąsias pamokas. 

90. Specialioji pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
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ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
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