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KAUNO ŽALIAKALNIO PROGIMNAZIJOS 

2018–2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2018–2019 mokslo metų progimnazijos ugdymo planas reglamentuoja pradinio, pirmos 

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

pritaikytų programų ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. 2018–2019 mokslo 

metų progimnazijos ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-

442 „Dėl 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ ir įsakymu Nr. V-446 „Dėl 2017-2018 ir 2018-2019 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 du 

pagrindiniai principai: nuolatinis tobulėjimas ir nereikalingų 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. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Ugdymo organizavimas: 

7.1. Ugdymo proceso trukmė: 

Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė 

pradžia pabaiga 

1-4 09-03 06-07 175 ugdymo dienos 
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5–8 09-03 06-21 185 ugdymo dienos 

 

7.2. Mokslo metai skirstomi pusmečiais: 

 Pusmečiai 

Klasės I pusmetis 

(nuo - iki) 

II pusmetis 

(nuo - iki) 

1-4 rugsėjo 3 d. – sausio 25 d. sausio 28 d. – birželio 7 d. 

5-8 rugsėjo 3 d. – sausio 25 d. sausio 28 d. – birželio 21 d. 

 

 

7.3. 1-8 klasių mokinių atostogų trukmė: 

Atostogos Data 

Rudens  10-29–11-02 

Žiemos (Kalėdų) 12-27–01-02 

Žiemos 02-18–02-22 

Pavasario (Velykų) 04-23–04-26 

Vasaros  

1-4 klasės 

5–8 klasės  

 

06-10–08-31 

06-24–08-31 

 

7.4. 10 ugdymo dienų skiriamos patirtiniam mokymuisi kitose erdvėse ir įvairių dalykų 

projektinei bei pažintinei veiklai vykdomai pagal atskirą grafiką (priedas Nr. 2), 5 ugdymo dienos, 

savivaldybei rekomendavus, skiriamos pamokoms. 

8. Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Ugdymo proceso pagrindinė organizavimo 

forma - pamoka. 

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 mokyklos tinklalapyje. 

10. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 klasių mokiniai. Ugdymo 

procesas, atvykusiems į progimnaziją mokiniams vykdomas. Kitiems mokiniams mokymuisi 

reikalinga informacija skelbiama progimnazijos internetinėje svetainėje ir elektoriniame dienyne. 

Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS.  

PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

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

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

ugdymo turinį remiamasi švietimo stebėsenos (priedas Nr. 9), 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 2018-05-25 Nr. V-46. 

12. Įgyvendinant progimnazijos ugdymo turinį, pamokų skaičius nurodomas vieneriems 

mokslo metams. (Priedas Nr.1) 

13. Progimnazijos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, 

pagrindinio, 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“, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis 
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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“. 

14. Rengiant progimnazijos ugdymo planą ugdymo programai įgyvendinti susitariama dėl 

(Mokytojų tarybos posėdžio 2018-06-21 protokolo Nr. 4): 

14.1. ugdymo turinio inovacijų, skatinančių proceso modernizavimo įgyvendinimą; 

14.2. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų progimnazijoje (sąsiuvinių užrašymo, skaidrių ir 

rašto darbų pateikimo formos);  

14.3. skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo per visų 

dalykų pamokas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį; 

14.4. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių;  

14.5. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų  

nustatymo būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pasiekimams 

gerinti;  

14.6. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo 

programą;  

14.7. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų maksimalaus skaičiaus konkrečioje klasėje;  

14.8. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir 

reflektuojant ugdymo procesą;  

14.9. ugdymo turinio integravimo nuostatų;  

14.10. nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės 

programos pasirinkimo; 

14.11. pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo;  

14.12. mokymo(-si) virtualiosiose aplinkose prieinamumo, mokymosi išteklių panaudojimo;  

14.13. mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros 

įstaigose, įmonėse ir kt.);  

14.14. švietimo pagalbos teikimo;  

14.15. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir 

organizavimo būdų; minimalaus grupės dydžio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti; 

14.16. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui 

numatymo; 

14.17. pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

poreikio ir jų panaudojimo; 

14.18. laikinųjų grupių dydžio ir sudarymo principų; 

14.19. dalykų mokymo intensyvinimo; 

14.20. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir formų. 

15. 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. 

16. Progimnazijos ugdymo planą iki ugdymo proceso pradžios tvirtina progimnazijos 

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

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS PROGIMNAZIJOJE 
 

17. Progimnazija įgyvendindama pradinio ir pirmos dalies pagrindinio ugdymo programas: 
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17.1. vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284 „Dėl Lietuvos higienos normos 

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

reikalavimai“ 

17.2. užtikrina higienos reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį; 

17.3. sudaro sąlygas mokiniui mokytis pagarba vienas kitam tarp mokinių, mokinių ir 

mokytojų, kitų progimnazijos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir 

saugioje aplinkoje, laiku pastebi ir nedelsdama sustabdo patyčių ir smurto apraiškas. Įgyvendina  

nuoseklią ir ilgalaikę socialines ir emocines kompetencijas ugdančias prevencines programas 1b 

klasės mokiniams „Zipio draugai“, 3a, 3b, 3c klasių mokiniams „Obuolio draugai“, 1a klasės 

mokiniams, 2 klasių mokiniams, 3d klasės mokiniams, 4-8 klasių mokiniams Olweus patyčių 

prevencijos programą, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti. Prevencinės 

 programos įgyvendinamos klasių valandėlių metu, integruojant į visas įprastines progimnazijos 

veiklas. 

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

bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose, dalį formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklų 

organizuoja už mokyklos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose įstaigose ir pan.). 

17.5. progimnazijoje prieš pamokas ir pertraukų metu sudaromos sąlygos užsiimti fiziškai 

aktyvia veikla: žaisti stalo tenisą progimnazijos fojė, krepšinį sporto salėje ir kieme, mankštintis 

sporto aikštyne- kad mokiniai pailsėtų nuo aktyvios protinės veiklos.  

18. Į progimnazijos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

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

spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos 

patvirtinimo“. 

19. Progimnazija organizuoja kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo projektus ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, „Vanduo ir žmogus“, „Esu sveikas ir saugus”, „Mes 

sportuojame ir draugaujame”.  

20. Progimnazija yra renovuota. Apšiltintos išorės sienos, pakeista elektros instaliacija,  

rekonstruotas šilumos ūkis, renovuotas stogas, suremontuoti vandentiekio ir buitinių bei lietaus 

nuotekų tinklai, įrengti kompiuteriniai ir žaibosaugos tinklai, pakeistos vidaus durys, WC patalpos 

pritaikytos neįgaliesiems. Yra parengtas sporto salės techninis projektas statybos leidimui gauti.  

21. Mokytojams sudaromos galimybės (kiek leidžia ištekliai) dirbti inovatyviai, naudojant 

šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, visose klasėse multimedijas, 

interaktyviąsias lentas aštuoniose klasėse, nešiojamus projektorius, planšečių klasę, informacinių 

technologijų kabinetą. Planuodami ugdymo turinį mokytojai tai numato ilgalaikiuose planuose.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

22. Progimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, progimnazijos 

ugdymo turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija) su 

neformaliomis praktinėmis veiklomis: 

22.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarytos galimybės mokiniams lankyti 

muziejų organizuojamose edukacinėse programose (priedas Nr. 4). Dalyvaudami šiose veiklose po 

pamokų, mokiniai gali kūrybingai gilinti savo žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir ugdytis 

vertybines nuostatas. Per mokslo metus jai skiriama 46-70 ugdymo valandų atsižvelgiant į Pradinio 

ir Pagrindinio  ugdymo bendrosiose programose numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amžių.  

22.2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir 

motyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos padeda mokiniams 

teorines žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su įvairiomis vaikų 

ir jaunimo organizacijomis, socialiniais partneriais, valdžios ir savivaldos institucijomis; 
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22.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą; 

22.4. socialinėmis (karitatyvinėmis) veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis pagarbos, 

rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas. Šios veiklos sudaro galimybes 

mokiniui ugdytis praktines socialines kompetencijas, įgyjant realios globos patirties. 

23. 5-8 klasėse socialinei-pilietinei veiklai skiriama 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. 

Mokiniai savo socialines-pilietines veiklos įrodymus kaupia patys aplanke, o klasės vadovas 

fiksuoja Tamo dienyne. (Priedas Nr. 8) 

 

PENKTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

24. Maksimalus pamokų krūvis: 1–4 klasių mokiniams – 5 pamokos per dieną, 5–8 klasių 

mokiniams – 7 pamokos per dieną. 

25. 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.  

26. progimnazijos mokytojai užtikrina, kad namų darbai:  

26.1. atitiktų mokinio galias;  

26.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam 

mokymuisi;  

26.3. nebūtų užduodami atostogoms;  

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

27. Penktų klasių mokiniams skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius. 

28. Mokiniai, lankantys ar baigę specializuotas valstybines ar savivaldybių dailės, muzikos, 

meno ar sporto mokyklas, tėvams pateikus prašymą (iki spalio 5 d.) ir sutikimą būti atsakingiems už jų 

vaikų saugumą, gali nelankyti privalomų atitinkamo dalyko pamokų (jeigu tos pamokos pagal tvarkaraštį 

yra pirmos arba paskutinės), o pusmečio pabaigoje individualiai atsiskaityti dalyko mokytojui. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

29. 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. 

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

reglamentuoja Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 

2018 m. birželio 22 d.  įsakymu Nr. V-53. (Priedas Nr. 7). Šis aprašas skelbiamas progimnazijos 

internetinėje svetainėje. 

31. 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“.  
32. 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 pusmečio 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 
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nėra įvertinti. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 

pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

33. Progimnazijos mokytojai sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir 

siekti kuo aukštesnių pasiekimų.  

34. Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos teikimą reglamentuoja 

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

direktoriaus 2018 m. birželio 22 d.  įsakymu Nr. V-53. (Priedas Nr. 11). 

35. Mokymosi pagalbos organizavimą atlieka:  

35.1. klasės vadovai stebi ir analizuoja klasės mokinių mokymosi problemas ir inicijuoja šių 

problemų sprendimą su klasėje dirbančiais mokytojais; klasės valandėlių pokalbių metu aktyvina 

mokinių mokymosi motyvaciją; 

35.2. dalykų mokytojai stebi ir analizuoja mokiniui kylančius mokymosi sunkumus, teikia 

mokymosi pagalbą pamokoje individualizuodami ugdymo procesą (pritaiko mokymosi užduotis, 

metodikas ir mokymo priemones); skiria trumpalaikes konsultacijas po pamokų mokiniui ar 

mokinių grupei po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo ar po ligos, naujai į mokyklą 

atvykusiam mokiniui; 

36. Progimnazija mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Ypač,  

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

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

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

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, kitais progimnazijos pastebėtais mokymosi 

pagalbos poreikio atvejais. 

37. Mokymosi pagalbos teikimui naudojamos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti. 2, 4, 5-8 klasių mokiniai gali lankyti lietuvių kalbos, 

matematikos, istorijos, užsienio kalbų konsultacijas. 

38. Mokiniui (kuriam kyla mokymosi sunkumų arba itin sėkmingai mokosi) sudaromos 

galimybės tobulinti savo gebėjimus konsultacijose, kurias teikia: 1-4 klasėse – pradinių klasių 

mokytojai; 5-8 klasėse – dalykų mokytojai. Konsultacijas mokytojai teikia visuomeniniais 

pagrindais (sudaromas konsultacijų grafikas), gali konsultuotis visi pageidaujantys mokiniai. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS PROGIMNAZIJOJE 

 

39. Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos. 

40. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių 

mokinių asmeninėms, socialinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. (Priedas Nr. 5)  

41. Neformaliojo švietimo programos rengiamos atsižvelgus į progimnazijos Ugdymo plane 

nurodytą valandų skaičių ir turimas mokymo lėšas. 

42. Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis skelbiamas progimnazijos internetinėje 

svetainėje.  

43. Progimnazija mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgdama į 

juos, siūlo neformaliojo švietimo programas. 

44. Neformaliojo švietimo grupės mokinių minimalus skaičius – 15.  
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DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

45. Į progimnazijos Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 

45.1. 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 2018 m. birželio 22 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V-54. 

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

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. ISAK-494: 1-4 klasėse integruojama 3 val. į pradinio ugdymo dalykų - pasaulio 

pažinimo, dorinio ugdymo, lietuvių (gimtosios), matematikos - turinį pagal atskirą planą ir 5-8 

klasėse 4 val. į pagrindinio ugdymo dalykų – biologijos, chemijos, gamtos ir žmogaus – turinį pagal 

atskirą planą, patvirtintą 2018 m. birželio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-57. 

45.3. Ugdymą karjerai progimnazijoje organizuoja karjeros koordinatorius. Karjeros 

koordinatorius vykdo individualias ir grupines konsultacijas mokiniams ir jų tėvams, organizuoja 

mokiniams išvykas į įmones, profesinio mokymo įstaigas; susitikimus su įvairių profesijų atstovais, 

verslo atstovais, mokinių tėvais, buvusiais progimnazijos mokiniais. Ugdymas karjerai pradiniame 

ir pagrindiniame ugdyme integruojamas į įvairių dalykų programų turinį pagal atskirą planą, 

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

45.4. 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, kūno kultūros, lietuvių (gimtosios) 

kalbos, dailės ir technologijų – turinį pagal atskirą planą, patvirtintą 2018 m. birželio 22 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-59. 

45.5. 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 2018 m. birželio 22 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-60. 

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

45.7. Planuodami ugdymo turinį integruojamų dalykų pamokas mokytojai nurodo 

ilgalaikiuose planuose.  

45.8. Metodinių grupių posėdžiuose analizuojama, kaip ugdymo procese įgyvendinamas 

ugdymo turinio integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose 

numatytų rezultatų. Mokytojų tarybos posėdžiuose priimami sprendimai dėl tolesnio turinio 

integravimo tikslingumo. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

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

46.1. žmogaus sauga: 

46.1.1. 5 – 6 klasių žmogaus saugos kursas intensyvinamas 5 klasėje ir skiriama 1 savaitinė 

valanda per mokslo metus; 

46.1.2. 7 – 8 klasių kursas intensyvinamas 8 klasėje, skiriant 1 savaitinę valandą per mokslo 

metus. 

46.2. informacinės technologijos:  
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46.2.1. 7 – 8 klasių kursas intensyvinamas 7 klasėje, skiriant 1 savaitinę valandą per mokslo 

metus. 

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

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

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

48. Ugdymo diferencijavimo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau 

siekti individualios pažangos.  

49. Mokymo turinį mokytojai pritaiko ir parenka taip, kad jis būtų prasmingas mokiniams, 

atitiktų mokinių poreikius ir interesus, būtų pritaikytas mokymosi aplinkai, skatintų ne tik išmokti 

faktus, bet ir mąstyti, pritaikyti įgytas žinias. 

50. Planuodami mokymosi veiklą mokytojai atsižvelgia į mokinių turimas žinias ir 

supratimą, gebėjimus, nuostatas, ankstesnio mokymosi patirtį, mokymosi tempą, stilių, praleistas 

pamokas, brandą.  

51. Remdamiesi mokymosi uždaviniais mokytojai parenka aiškias, su konkrečia veikla 

susijusias užduotis, sudarančias galimybes kiekvienam mokiniui (mokinių grupei) pasiekti kuo 

geresnių rezultatų.  

52. Siekiant diferencijuoti ugdymą 5-6 klasėse matematikos, lietuvių kalbos, gamtos, 7-8 

klasėse biologijos, 7 klasėse matematikos pamokose naudojamos EMA pratybos. 

53. 5-8 klasėse užduočių diferencijavimui gali būti naudojama Edmondo sistema, 1-8 -   

Miksike.lt. 

54. Vertinama tai, kas pamokos uždaviniuose numatyta. Vertinimo informacija 

panaudojama koreguojant tolesnį ugdymą, pritaikant ugdymo turinį turintiems specifinių ugdymosi 

poreikių (gabiesiems, specialiųjų poreikių ir kt.) mokiniams. 

55. Metodinių grupių posėdžiuose analizuojama, kaip ugdymo procese įgyvendinamas 

diferencijavimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų 

pasiekimų. Mokytojų tarybos posėdžiuose priimami sprendimai dėl tolesnio ugdymo 

diferencijavimo.  

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMOPLANO SUDARYMAS 

 

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

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnius ugdymo(si) 

pasiekimus, prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamas kompetencijas, išsikelti įgyvendinamus 

tikslus ir jų siekti. 

57. Individualūs ugdymo planai rengiami:  

57.1. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių ir ugdomam pagal 

individualizuotas ar pritaikytas ugdymo programas;  

57.2. mokiniui, kuris mokomas namie;  

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

sunkumų arba itin sėkmingai mokosi); 

57.4. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio; 

58. Individualus ugdymo planas sudaromas bendradarbiaujant mokytojams, pačiam 

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

ugdymui bei švietimo pagalbos specialistams.  

59. Reikalavimus mokinio individualaus ugdymo planui sudaryti nusako Ugdymo turinio 

planavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2017 m. birželio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-47. 
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TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

60. Progimnazija organizuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus: 

60.1. vieną kartą per pusmetį visuotinius progimnazijos tėvų susirinkimus. Pateikiama 

tėvams veiklos ataskaita, supažindinama su progimnazijos tikslais ir uždaviniais, vidaus tvarkos 

taisyklėmis, aptariami kiti aktualūs klausimai. Organizuojamos paskaitos pedagogikos, 

psichologijos, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kitais klausimais. 

60.2. klasių tėvų susirinkimus ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Per susirinkimus aptariami 

klasės tikslai ir uždaviniai, mokymosi pasiekimai, mokinių elgesys. Reikalui esant, į susirinkimus 

kviečiami progimnazijos administracijos atstovai, dalykų mokytojai ir kiti specialistai. 

61. 2 kartus per mokslo metus organizuojamos Tėvų dienos, kurių metu mokytojai kartu su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria individualią mokinio mokymosi pažangą, puoselėjant 

jo sveikatą, socialumą ir brandą bei priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo(si) gerinimo. 

62. Progimnazijos internetiniame puslapyje pateikiama informacija apie progimnazijos 

veiklą, ugdymą, mokinių pasiekimus, aprašomos netradicinės pamokos, išvykos, renginiai, parodos, 

įvairūs susitikimai. 

 63. Mokymosi pasiekimai ne rečiau kaip kas savaitę fiksuojami Tamo dienyne, kad 

mokinių tėvai laiku gautų objektyvią informaciją apie mokinių mokymąsi, jų pažangą. 

64. Tėvams, kurie neturi interneto, kartą per mėnesį išimami iš elektroninio dienyno ir 

pateikiami duomenys apie jų vaikų pažangumą ir lankomumą. 
65. Iškilus mokymosi sunkumams klasių vadovai, mokytojai, socialinis pedagogas tėvus 

(globėjus, rūpintojus) informuoja apie vaiko mokymąsi, elgesį, lankomumą elektroninio dienyno 

žinutėmis arba raštu. 

66. 5-8 klasių mokinių tėvai  taip pat gali būti informuojami per Edmodo sistemą. 

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR 

TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS, PRADINIO, PAGRINDINIO (I DALIES) DALĮ AR 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ  

 

67. Užsieniečio, turinčio teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, lietuvių 

kilmės užsieniečio, išeivio užsienio mokykloje įgytus pasiekimus progimnazija pripažįsta 

remdamasi mokinio turimais dokumentais.  

68. Progimnazijoje veikia vaikų, atvykusių iš užsienio, žinių patikrinimo komisija, kurios 

tikslas–organizuoti įgytų pasiekimų patikrinimą ir teikti rekomendacijas dėl tolesnio mokymosi, 

prireikus sudaryti mokiniui individualų ugdymo planą programų skirtumams likviduoti, numatyti, 

kaip ir kokią pagalbą gaus mokinys.  

69. Progimnazija informuoja Kauno miesto Švietimo skyrių apie atvykusį mokinį, baigusį 

užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos, pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ar 

pradinio ugdymo programą (toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa).  

70. Progimnazija, priimdama mokinį, baigusį tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos 

dalį, pripažįsta mokinio mokymosi rezultatus ir juos įskaito (pagal pateiktus dokumentus).  

71. Progimnazija tuo atveju, kai asmuo yra baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo programą 

(pradinio ar pagrindinio ugdymo), tačiau neturi dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, 

nustato jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems pradinio, pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose.  

72. Progimnazija parengia atvykusio mokinio, baigusio tarptautinę bendrojo ugdymo 

programos dalį ar visą programą (toliau – atvykusio mokinio), integracijos į progimnazijos 

bendruomenės gyvenimą planą, prireikus – atvykusio mokinio individualų ugdymo planą:  

72.1. išanalizuoja, kokia pagalba būtina mokinio sėkmingai adaptacijai;  
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72.2. numato adaptacinio laikotarpio orientacinę trukmę;  

72.3. pasitelkia mokinius savanorius, padėsiančius atvykusiam mokiniui sklandžiai įsitraukti 

į mokyklos bendruomenės gyvenimą;  

72.4. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais;  

72.5. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualius užsiėmimus programų skirtumams 

likviduoti;  

72.6. per adaptacinį laikotarpį numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą; 

72.7.siūlo neformaliojo švietimo veiklą, kuri padėtų mokiniui greičiau integruotis. 

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

73. Įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, nustatomas minimalus 9 

mokinių laikinosios grupės dydis. Jei nesusidaro 9 mokinių grupė iš vienos klasės mokinių, 

sudaroma mobili grupė iš lygiagrečių klasių (pvz. 1a ir 1b). Mokinių skaičius laikinojoje grupėje 

negali būti didesnis, nei nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje.  

74. Jei klasėje mokosi 21 ar daugiau mokinių, klasė dalijama į grupes: 

74.1. užsienio kalbų pamokose; 

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

74.3. informacinių technologijų pamokose;  

74.4. technologijų pamokose; 

74.5. kūno kultūros pamokose. 

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

75. 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.   

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

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

ugdymo planą. 

77. 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.  

78. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), progimnazijos vadovo įsakymu 

mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio 

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

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

 

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI SĄLYGŲ SUDARYMAS NE TIK KLASĖJE, BET IR KITOSE APLINKOSE  

 

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

80.1. pažintinės – edukacinės išvykos po Lietuvą;  

80.2. edukacinės programos Kauno muziejuose (priedas Nr. 4), profesinėse mokyklose, 

universitetuose;  

80.3. Gamtinėje aplinkoje: Ąžuolyno parke, Kauno pilyje, Zoologijos sode, Kauno marių 

regioniniame parke, VDU botanikos sode. 
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AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS 

 

81. Švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes ir būdus reglamentuoja Švietimo 

pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 m. birželio 22 d. direktoriaus  

įsakymu Nr. V- 55. (Priedas Nr. 10)  
82. Dirba Vaiko gerovės komisija, specialiųjų poreikių mokiniams teikiama švietimo 

pagalbos specialistų pagalba, mokytojai rengia programas, bendradarbiaujama su pagalbos vaikui 
institucijomis. 

83. Mokinių pasiekimai progimnazijoje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami 

kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami progimnazijos 

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

pagalbos suteikimo. Pagalbą planuoja klasės vadovas, švietimo pagalbos specialistai.    

 

DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS 

BENDRADARBIAVIMAS SU ĮSTAIGOMIS, ĮMONĖMIS, ASOCIACIJOMIS 

 

84. Progimnazija bendradarbiauja: 

84.1. Ugdymo srityje bendradarbiaujama su Kauno Kolegija, KTU, VDU „Atžalyno“ 

progimnazija, Žaliakalnio lopšeliu - darželiu ir darželiais „Aviliukas“, ,,Nykštukas“, ,,Rytmetys“,  

„Spindulys“, ,,Žiogelis“. 

84.2. Edukacines aplinkos plečiamos ir ugdymo procesas įvairinamas bendradarbiaujant su 

miesto muziejais, parkais ir laboratorijomis. Kryptingai ir nuosekliai bendradarbiaujama su 

Maironio lietuvių literatūros muziejaus padaliniais: J. Grušo, S. Neries memorialiniais muziejais, 

Vaikų literatūros muziejumi,  M.K. Čiurlionio dailės muziejumi, K.Žilinsko dailės galerija, Velnių 

muziejumi, Aviacijos muziejumi, Lietuvos Sporto muziejumi, Lietuvos medicinos ir farmacijos 

istorijos muziejumi, Vytauto Didžiojo karo muziejumi, 7 forto muziejumi, Kauno marių regioniniu 

parku, VDU botanikos sodu, VŠĮ „Viki Lab“. 

84.3. Mokinių ugdymo karjerai klausimais bendradarbiaujama su Kauno buitinių paslaugų ir 

verslo mokykla, Taikomosios dailės mokykla, Maisto pramones ir prekybos mokymo centru,  

Informacinių technologijų mokykla, Statybos ir paslaugų mokymo centru, Technikos profesinio 

mokymo centru, KTU, VDU. 

84.4. Bendradarbiaudami su Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ ir 

Kalniečių filialais mokiniai mokosi ieškoti informacijos knygose, įvairiuose leidiniuose. 

Organizuojamos mokinių, mokytojų kūrybinių darbų parodos. 

84.5. Kuriant progimnazijos, kaip besimokančios organizacijos, modelį, plėtojami 

partnerystės tinklai ir bendradarbiaujama su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru. 

84.6. Bendradarbiavimas su Žaliakalnio policijos nuovada, Kauno Žaliakalnio vaikų dienos 

centru padeda spręsti mokiniams iškilusias problemas, pasirūpinti vaikų popamokiniu užimtumu, 

vykdyti ankstyvą teisių pažeidimų, narkotikų vartojimo prevenciją. Nepilnamečių reikalų 

specialistai dalyvauja įvairiuose renginiuose, diskusijose, progimnazijos bendruomenės 

susirinkimuose, padeda paruošti mokinius konkursams, šviečia mokinius jiems rūpimais klausimais. 

84.7. Bendradarbiaudami su Kauno Panemunės senelių namais, Kauno Panemunės slaugos 

ir palaikomojo gydymo ligonine, Kauno kartų namais, Šv. Klaros globos namais norime atkreipti 

jaunos kartos dėmesį į pagyvenusių, vienišų, ligotų žmonių problemas, įsitraukti į pagalbos jiems 

teikimą. 

84.8. Bendradarbiaujant su VšĮ ,,Katino svajonė“ vykdomas ilgalaikis projektas ,,Padėk 

beglobiui keturkojui”, kuriuo siekiama teikti mokiniams žinias apie beglobių gyvūnų atsiradimą, jų 

skaičiaus augimą mūsų šalyje, ugdyti atsakingą požiūrį į gyvūnus, jų įsigijimo ir laikymo 

klausimus, norą padėti beglobiams keturkojams. 
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DVIDEŠIMTASIS SKIRSNIS 

APRŪPINIMAS BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO 

PRIEMONĖMIS 

 

85. Aprūpinimą bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis 

reglamentuoja Progimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo 

priemonėmis tvarkos aprašas, patvirtintas progimnazijos direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. 

įsakymu Nr. V- 56 (priedas Nr. 13). 

 

II SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
86. 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. 

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

realizuojamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinio įgyvendinimas. 

88. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik progimnazijoje, bet ir už jos ribų: pažintinės – 

mokomosios išvykos po Lietuvą, edukacinės programos Kauno muziejuose, gamtinėje aplinkoje. 

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

88.1. edukacinės programos Kauno muziejuose, gamtinėje aplinkoje; 
88.2. pažintinės – edukacinės išvykos į Birštoną, Prienus, Kėdainius, Vilnių, Anykščius, 

Šiaulius, Panemunę, Trakus, Kernavę. 

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

panaudojimas: 

89.1. ilgalaikėms konsultacijoms mokymo(si) pasiekimams gerinti 2 ir 4 klasėse po 1 sav. 

val.; 

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

į grupes). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DALYKŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

90. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

90.1. Dorinis ugdymas: 

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

tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą; 

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

(globėjų) parašytą prašymą. 

90.2. Kalbinis ugdymas: 

90.2.1. 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); 

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

programos metais; 

90.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 
90.3.1. 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 
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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; 

90.3.2. socialiniams gebėjimams ugdytis dalį pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama 

ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje 

(Žaliakalnio policijos nuovadoje, A. 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. 

90.4. Matematinis ugdymas: 

90.4.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 

rezultatais ir rekomendacijomis, standartizuotų testų rezultatais. 

90.5. Kūno kultūra: 

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

per savaitę lankyti užsiėmimus baseine; 
90.5.2. kūno kultūros pamokos gali vykti  Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-

daugiafunkcio centro sporto salėje, esančioje A. Stulginskio g. 61. Mokiniai bus vežami autobusu.   

90.5.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo 

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

Nuo kūno kultūros dėl sveikatos būklės atleisti mokiniai dalyvauja pamokose (stebi pamokas); 

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

mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne progimnazijoje. 

90.6. Meninis ugdymas: 

90.6.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dalykui iš technologijų 

dalykui skiriamo laiko. 

91. Mokytojas, formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, numato ugdymo dalykus, į 

kuriuos integruojamas etnokultūros ugdymo, informacinių komunikacinių technologijų ugdymo 

turinys. 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

92. 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. 

93. 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 pažymiais. Mokytojas taiko individualius mokinių 

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

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

Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir pasiekimai nevertinami nepatenkinamais pažymiais, 

mokinių žinios vertinamos neformaliai. 
95. Progimnazija įgyvendina ugdymo turinio inovacijas, skatinančias proceso 

modernizavimą:  
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95.1. nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. progimnazijoje įrengta planšečių klasė. Šią klasę sudaro 

išmanioji lenta, 30 planšetinių kompiuterių su klasės valdymo programine įranga, „Microsoft“ 

programinė įranga, „TAMO grupės“ elektroninis mokymo(si) turinys ir e.dienynas bei visa tai 

apjungiantis spartusis belaidis „Teo“ internetas;  

95.2. dalyvaudami nuotolinių mokymų  projekte „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka“ 

progimnazijos mokytojai išmoko dirbti su Office 365 paketu ir jame esančiais įrankiais, kurie 

naudojami ugdymo procese;  

95.3. 2018-2019 m. m. planšečių klasėje 5-8 klasių mokiniai dirbs su EMA pratybomis: 5 

klasių mokiniai – lietuvių kalbos, matematikos, gamta ir žmogus; 6 klasių mokiniai – lietuvių 

kalbos, matematikos, gamta ir žmogus; 7 klasių mokiniai  – matematikos; 7, 8 klasių mokiniai  – 

biologijos; 

95.4. progimnazijos dalykų mokytojai ugdymo procese naudoja Edmodo  ir Eduka klasės 

virtualią aplinką bei Miksike.lt aritmetinių veiksmų virtualius treniruoklius; 

95.5. progimnazijoje yra 8 interaktyvios lentos, kurias ugdymo procese naudoja  pradinių 

klasių ir dalykų mokytojai, organizuodami įvairaus tipo pamokas. 

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

skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymą visų dalykų pamokose:  

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

skaitmeninius gebėjimus; 

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

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

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

raštu per visų dalykų pamokas. 

97. Pateikiamas bendrų kalbos ugdymo reikalavimų aprašas. (Priedas Nr. 12) 

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

panaudojimas: 

98.1. ilgalaikėms konsultacijoms mokymo(si) pasiekimams gerinti 5-8 klasėse po 1 sav. 

val.; 

98.2. informacinių technologijų mokymui 8a, 8b ir 8c klasėse po 0,5 sav. val. (klasę dalijant 

į grupes). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

99. Ugdymo sričių įgyvendinimas: 
99.1. 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).  

99.2. Lietuvių kalba ir literatūra: 

99.2.1. Jei mokinys yra atvykęs iš kitos valstybės, lietuvių kalbos mokoma pagal jam 

sudarytą individualų ugdymo planą. 

99.3. Užsienio kalbos: 

99.3.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

99.3.2. antrosios užsienio kalbos mokymas privalomas nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai) 

mokiniui iki 14 metų parenka antrąją užsienio kalbą: rusų ar vokiečių; 
99.3.3. 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: 
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99.3.3.1. vienerius mokslo metus jam skiriama viena papildoma užsienio kalbos pamoka per 
savaitę; 

99.3.3.2. susidarius penkių ar daugiau tokių mokinių grupei, skiriamos dvi papildomos 
pamokos visai mokinių grupei; 

99.3.3.3. 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.  

99.4. Matematika:  

99.4.1. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti matematikos mokytojai 

naudojasi Nacionalinio egzaminų centro parengtomis matematinio raštingumo užduotimis; 

99.4.2. matematikos mokytojai stebi mokinių matematikos pasiekimus ir, remiantis 

standartizuotų testų rezultatais, numato pagalbą mokiniams (užduotis ir metodus spragoms įveikti), 

kurių mokymosi pasiekimai žemi;  

99.4.3. naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios 

priemonės (EMA elektroninės pratybos, Miksike.lt virtualią aritmetinių veiksmų treniravimosi 

platformą);  

99.4.4. ugdant gabius matematikai mokinius naudojasi nacionalinių olimpiadų, konkurso 

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

99.5. Informacinės technologijos: 

99.5. 1. informacinių technologijų mokoma nuo 5-tos klasės, skiriant 1 ugdymo valandą per 

savaitę 5-6 klasėse; 

99.5. 2. 7 klasėje išeinamas 7-8 klasės informacinių technologijų kursas, skiriant 1 ugdymo 

valandą per savaitę. 

99.6. Socialinis ugdymas: 

99.6.1. mokymasis per socialinių mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio 

metodais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas. 

99.6.2. siekiant gerinti gimtojo krašto (Kauno miesto, Žaliakalnio mikrorajono) ir Lietuvos 

valstybės istorijos pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes, dalį istorijos ir geografijos pamokų 

5-8 klasių mokiniams socialinių mokslų mokytojai gali organizuoti netradicinėse aplinkose: 

Vytauto Didžiojo Karo muziejuje ir jo kiemelyje, Kauno miesto, Lietuvos švietimo istorijos 

muziejuje, Medicinos ir farmacijos istorijos muziejuose, M. K. Čiurlionio dailės, Mykolo Žilinsko 

dailės galerijose, J.Zikaro memorialiniame muziejuje, Istorinėje Kauno Prezidentūroje. Naudojasi 

virtualiosiomis mokymosi aplinkomis. Planuodami ugdymo turinį socialinių mokslų mokytojai tai 

numato ilgalaikiuose planuose.  

99.6.3. 5–6 klasės istorijos kursas pradedamas dėstyti nuo Lietuvos istorijos epizodų. 

99.7. Gamtamokslinis ugdymas.:  

99.7.1. gamtos mokslų mokymasis grindžiamas realiais arba virtualiais gamtamoksliniais 

gamtos reiškinių, procesų, objektų tyrimais, skiriant dėmesį dinamiškos tikrovės problemoms 

atpažinti ir spręsti. Gamtamoksliniai tyrimai atliekami stebint, analizuojant, eksperimentuojant, 

modeliuojant ar vykdant kitas praktines veiklas. Skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir  

komandinis darbas; 

99.7.2. atliekant gamtamokslinius tyrimus mokytojai naudojasi turimomis mokyklinėmis 

priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis 

priemonėmis, kilnojamosiomis ir virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir 

mokymosi ištekliais už progimnazijos ribų. Planuodami ugdymo turinį mokytojai tai numato 

ilgalaikiuose planuose; 

99.7.3. atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ugdymo procesą mokytojai individualizuoja, 

diferencijuoja. Ugdymo procese taiko įvairesnes, įdomesnes, įvairaus sunkumo ir sudėtingumo 
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užduotis. Mokymosi medžiaga pritaikoma atsižvelgiant į mokinių turimas žinias, įgūdžius ir 

ugdymosi poreikius.  

 99.7.4. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skiriama ne mažiau kaip 30–40 

procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.  

99.7.5. gamtamoksliniams pasiekimams gerinti, mokiniams siūloma neformaliojo švietimo 

veikla (robotikos būrelis). 

99.8. Technologijos: 

99.8.1. mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

99.9. Kūno kultūra:  

99.9.1. kūno kultūrai penktose klasėse skiriamos 3 valandos per savaitę, 6-8 klasėse – 2 

valandos per savaitę; 

99.9.2. kūno kultūrai mokyti 5-8 klasėse sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės 

(kad užtikrinti Higienos normos reikalavimus); 

99.9.3. kūno kultūros pamokos gali vykti  Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-

daugiafunkcio centro sporto salėje, esančioje A. Stulginskio g. 61. Mokiniai bus vežami autobusu.   

99.9.4. mokiniai gali papildomai rinktis neformaliojo švietimo veiklą (sportinių žaidimų 

būrelį) progimnazijoje. Atsakingi kūno kultūros mokytojai; 

99.9.5. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

į savijautą; 

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

mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne progimnazijoje. 
99.9.7. 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 

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

rekomendacijas. 

99.9.8. mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos (jei tai 

nėra pirma ar paskutinė pamoka) stebi pamoką. 

99.10. Meninis ugdymas: 

99.10.1. meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos dalykai. 

99.11.  Žmogaus sauga:  

99.11.1. Žmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos ugdymo 

bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 

d. įsakymu Nr. V-1159.  

99.11.2. 5, 8 klasėse žmogaus saugos mokymui skiriama po 1 savaitinę valandą. 

 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS  

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

100. Progimnazija, rengdama progimnazijos ar individualaus ugdymo planą, sudaro sąlygas 

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

bei būtiną švietimo pagalbą.  

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

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 
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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 mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, 

progimnazija atsižvelgia į: 

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

vertinimo išvadas, pedagoginių psichologinių tarnybų rekomendacijas); 

102.2. ugdymosi sunkumų pobūdį ir jų trukmę; 

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

ugdymosi poreikių, ar individualizuotą programą); 

102.4. turimas mokymo lėšas; 

102.5. ugdymosi erdves. 
103. Bendrojo ugdymo dalykų programas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

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

pedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo rekomendacijas.  

104. Progimnazija sudaromame klasės ar mokinio individualaus ugdymo plane, atsižvelgusi 

į mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi formą ir bendradarbiaudama su 

mokiniu ir/ar jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos specialistais: 

104.1. užtikrina ugdymo nuoseklumą, tęstinumą; 

104.2. vadovaujasi Bendruosiuose ugdymo planuose pradinio ar pagrindinio ugdymo dalykų 

programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi; 

104.3. esant poreikiui keičia 1–2 pamokomis mažinant minimalų privalomų pamokų skaičių, 

didinant neformaliojo švietimo valandų skaičių ar organizuojant veiklas, stiprinančias praktinius 

gebėjimus;  

104.4. esant poreikiui trumpina pamokų trukmę 5 minutėmis, o šį laiką skiria mokinio 

ugdomajai veiklai keisti, sveikatą tausojančioms pertraukoms organizuoti.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

105. Individualus ugdymo planas rengiamas: 

105.1. atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės 

psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, ugdymo programą, ugdymo formą ir 

mokymo organizavimo būdą;  

105.2. mokiniui, kuris mokosi nuotoliniu ar savarankišku mokymo proceso organizavimo 

būdu;  

105.3. kai mokiniui pagal pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir 

mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios švietimo 

pagalbos.  

106. Pritaikant bendrąjį mokyklos ar klasės ugdymo planą individualioms mokinio 

ugdymosi reikmėms, galima:  

106.1. 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;  

106.2. 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; 

106.3. besimokančiam pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, jei ugdymas 

įgyvendinamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 124 punktą, vietoje kelių vienos srities dalykų galima 



 18 

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

srities dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti; 

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

ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 22 ir 124 punktuose dalykų 

programoms įgyvendinti nurodomų savaitinių pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 

20 procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti mažinamas ar 

didinamas 1 ar 2 pamokomis. 

108. 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 

 

 

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

pasiekimai vertinami vadovaujantis progimnazijos ugdymo plano 33-36 punktais ir Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 56- 64 punktais. 

110. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo dalykų pritaikytą programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus, 

vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą 

teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas mokinio pasiekimų 

vertinimas ir pa(si)tikrinimų būdai, kaip jie derės su bendrosiose programose numatytais pasiekimų 

lygiais. 

111. Mokinio, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, padaryta 

arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje įrašant „p. p.“ arba „n. p.“  

112. Mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą 

mokymosi pasiekimai vertinami pažymiais. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

113. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą.  
114. 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.  

115. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

115.1. 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“;  

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

keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes.  

115.3. specialiųjų pratybų forma: individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 

mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalba 

gali būti teikiama per specialiąsias pamokas; 

116. Specialioji pagalba teikiama:  

116.1. vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus 

aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

116.2. mokytojo padėjėjo;  



 19 

116.3. ugdymo proceso metu. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS 

NAMIE 

 

117. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja progimnazija pagal vaiko gerovės 

komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas 

sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.  

118. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti namie 

progimnazija skiria pamokų vadovaudamasi progimnazijos ugdymo plano 68-71 punktais, 1 ar 2 

pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms. 

119. Mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokyti 

namie skiriama ne mažiau kaip 8 valandos per savaitę:  

119.1. mokymas namie organizuojamas vadovaujantis progimnazijos ugdymo plano 68-71 

punktais, 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 

pratyboms.  
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