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VILNIAUS R. VALČIŪNŲ GIMNAZIJOS 

2022-2023 MOKSLO METŲ 

UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2022–2023 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas reglamentuoja ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bei mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytų  ugdymo  programų ir su šiomis programomis susijusių 

neformaliojo vaikų švietimo programų  įgyvendinimą gimnazijoje. 

Gimnazijos ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams, vadovaujantis 2021–2022 ir 

2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo 

planais ir kitais teisės aktais 2022–2023 mokslo metams.  

2. Gimnazijos ugdymo turinio kūrimas grindžiamas gimnazijos bendruomenės – mokytojų, 

mokinių ir jų tėvų – bendradarbiavimu ir demokratinėmis nuostatomis. 

3. Ugdymo plano tikslas – apibrėžti bendruosius ugdymo programų įgyvendinimų 

reikalavimus gimnazijos ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias 

galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų 

kompetencijų.  

4. Ugdymo plano uždaviniai: 

4.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti, mokant pagal Ugdymo 

programas; 

4.2. pritaikyti ugdymo procesą ir mokymosi aplinką pagal mokinių mokymosi poreikius; 

4.3. skatinti gimnazijos bendruomenę kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, 

užtikrinančius kokybišką išsilavinimą; 

4.4. mažinti mokymosi krūvius tikslingai planuojant ir organizuojant ugdymą.  

5. Ugdymo plano paskirtis – tikslingai, kryptingai, veiksmingai planuoti, organizuoti ir 

įgyvendinti  Ugdymo programas gimnazijoje. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

6. Ugdymo organizavimas: 

6.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.; 

6.2. ugdymo proceso trukmė ir pabaiga: 

 

Klasės Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė 

(ugdymo dienų)  

1-4 2023 m. birželio 8 d. 175 

5-8, I-II gimnazijos klasės 2023 m. birželio 22 d. 185 

IV gimnazijos klasė 2023 m. birželio 1 d. 170 
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7. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi Ugdymo procesas 

prasideda 

Rudens 2022-10-31 2022-11-04 2022-11-07 

Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06 2023-01-09 

Žiemos  2023-02-13 2023-02-17 2023-02-20 

Pavasario (Velykų) 2023-04-11* 2023-04-14 2023-04-17 

Vasaros (1-4 klasės) 2023-06-09 2023-08-31 2023-09-01 

Vasaros (5-8, I-II 

gimnazijos klasės) 

2023-06-23 2023-08-31 2023-09-01 

* IV gimnazijos klasės mokiniams atostogų diena, jeigu jie laiko pasirinktą brandos egzaminą 

ar įskaitą, nukeliama į 2023-04-17.     

8. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. 

9. Ugdymo procesas pagal ikimokyklinio ugdymo programą organizuojamas iki liepos 31 d., 

pagal priešmokyklinio ugdymo programą – iki gegužės 31 d.    

10. Ugdymo procesas, įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 

skirstomas pusmečiais. 

11. Pusmečių  trukmė: 

11.1. pirmasis pusmetis: 09-01– 01-20; 

11.2. antrasis pusmetis 1-4 klasėms: 01-23–06-08, 5-8, I-II gimnazijos klasėms: 01-23–06-22, 

IV gimnazijos klasei: 01-23–06-01. 

12. Gimnazijos formuojamo ugdymo turinio dalį sudaro gimnazijoje vykdoma kultūrinė, 

meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė ir kitos veiklos, siejamos su 

gimnazijos tikslais, mokinių mokymosi poreikiais ir organizuojamos gimnazijoje ir už jos ribų. 

Šioms veikloms per mokslo metus skirta 10 ugdymo dienų (1 priedas).  

13. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 

14. IV gimnazijos klasės mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso 

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

įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, 

EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI 

IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ 

UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 
 

 
 

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

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

(toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali 

būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų 

centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba 

laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

16. Pagal Gimnazijos nuostatuose įteisintą nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdą, 

Gimnazijos tarybos sprendimu mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, gali dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: 5–8 

klasių mokiniams iki 10 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus, o 9–10 klasių, 

I – IV gimnazijos klasių mokiniams – iki 30 procentų 
 

17. Ekstremali temperatūra – gimnazijos ir (ar) mokinių gyvenamojoje teritorijoje: 
 

17.1. minus 20°C ar žemesnė – 1–5 klasių mokiniams; 
 

17.2. minus 25°C ar žemesnė – 6–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniams; 
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17.3. 30 °C ar aukštesnė – 1–8 , I–IV gimnazijos klasių mokiniams. 
 

18. Gimnazijos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo 

proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių 

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

sprendimus:  
 

18.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:  
 

18.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę; 

18.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 

18.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 

18.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius/ 

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;  
 

18.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių gimnazijos aplinkoje 

nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus 

elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas gimnazijos vadovo sprendimu gali būti laikinai 

stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, gimnazijos 

vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su Vilniaus r. savivaldybės administracijos 

švietimo skyriumi. 
 

19. Ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo 

procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Gimnazijos 

vadovas sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu prima Mokymosi pagal 

formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 

aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

nustatyta tvarka bei remiantis gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-40 

patvirtintu Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos 

aprašu.  
 

20. Valstybės, savivaldybės lygiu ar gimnazijos vadovo sprendimu ugdymo procesą 

organizuojant nuotoliniu mokymo būdu gimnazija: 
 

20.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, 

atsižvelgdama į gimnazijos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui 

organizuoti, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas;  

20.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 

V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“; 

20.3. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. 

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis gimnazijos 

patalpose, jeigu gimnazijoje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. 

Nesant galimybių ugdymo procesą organizuoti gimnazijoje, ugdymo proceso organizavimas laikinai 

perkeliamas į kitas saugias patalpas;  

20.4. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 

20.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui 

numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 50 

procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 2 val.; 

20.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu 

mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

skiriamas pamokas;  

20.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į 

mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 
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20.8. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl užduočių, 

skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių stebėsenos ir 

jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės nustatymo, 

atsižvelgdama į mokinių amžių; 

20.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus;  
 

20.10. informacija apie ypatingas aplinkybes, dėl kurių ugdymo procesas gimnazijoje 

negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu, skelbiama gimnazijos tinklalapyje;  

20.11. numato planą, kaip, pasibaigus ypatingoms aplinkybėms, sklandžiai grįžti prie įprasto 

ugdymo proceso organizavimo. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. 

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

21. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal mokyklos tikslus, konkrečius mokinių 

ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu  Nr. V-1269, 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 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“, Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 

21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio 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“ bei atsižvelgiant į gimnazijai skirtas ugdymo lėšas.   

22. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas remiantis švietimo stebėsenos, rizikos išorinio 

vertinimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, 

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 

rezultatais ir gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis ir įgyvendinamas vadovaujantis 

Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose apibrėžtais mokinių pasiekimais, 

Bendraisiais ugdymo planais ir gimnazijos tarybos priimtais sprendimais dėl:  

22.1. bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių ir kitų švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintų ar mokykloje parengtų programų integravimo į gimnazijos ugdymo 

turinį; 

22.2. pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių  programų pasiūlos ir rengimo; 

22.3. mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo, atsižvelgiant į mokinių, gimnazijos ir 

vietos bendruomenės poreikius. 

23. Gimnazijos ugdymo proceso organizavimas aptartas 2022 m. rugpjūčio 26 d. gimnazijos 

tarybos posėdyje, protokolas Nr.GT- 4(2 priedas). 

24. Ugdymo turinio planavimo principai  ir laikotarpiai: 

24.1. gimnazijos ugdymo planą parengė 2022 m. gegužės 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-70 

sudaryta darbo grupė;  

24.2. į gimnazijos ugdymo plano rengimą, grindžiamą demokratiškumo, prieinamumo, 

bendradarbiavimo principais, įtraukiami mokytojai, gimnazijos tarybos ir mokinių savivaldos nariai; 
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24.3. gimnazijos ugdymo plano projektas parengtas iki 2022 m. birželio 22 d., jis derinamas su 

gimnazijos taryba bei su juo supažindinami gimnazijos  mokytojai (2022 m. birželio 23 d., mokytojų 

tarybos posėdžio protokolas Nr. MT-5); 

24.4. privalomiesiems mokomiesiems dalykams rengiami ilgalaikiai planai, pasirenkamiesiems 

dalykams, dalykų moduliams, neformaliajam vaikų švietimui – ugdymo programos, specialiųjų 

poreikių mokiniams – individualios ir  pritaikytos ugdymo programos, kurias rengia ir detalizuoja 

mokytojai gimnazijos nustatyta tvarka; 

24.5. planuodami ugdymo turinį mokytojai rengia mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, jį 

sieja su mokymo(si) tikslais, atsižvelgdami į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus, vertinimo 

metodus mokytojai derina tarp savęs, aptaria su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais); 

24.6. vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi Gimnazijos mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V-119 bei mokinių individualios pažangos stebėjimo ir pažangos įsivertinimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-121; 

24.7. ugdymo turinys parenkamas atsižvelgiant į mokinių pasiekimus ir pritaikomas 

skirtingiems klasės mokinių sugebėjimų lygiams, polinkiams, poreikiams, kad kiekvienas pagal savo 

išgales pasiektų kuo geresnių rezultatų; 

24.8. ugdymo turinys pritaikomas ir parenkamas taip, kad būtų prasmingas mokiniams, atitiktų 

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

ir mąstyti, pritaikyti įgytas žinias; 

24.9. taikomi pagrindiniai ugdymo turinio elementai: mokymo turinys, mokymo ir mokymosi 

metodai, vertinimo būdai; 

24.10. laikinosios  grupės sudaromos dalykui ar dalyko moduliui diferencijuotai mokyti; 

24.11. pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas, jei nėra parengtų bendrųjų 

programų, rengia mokytojai, metodinių grupių teikimu jas tvirtina gimnazijos direktorius. Programos 

rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. 

įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo“; 

24.12. organizuojamos  konsultacijos mokinių mokymosi pagalbai teikti; 

24.13. sudaromos sąlygos mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose mokymosi 

aplinkose;  

24.14. atsiradus Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytiems atvejams, gimnazija 

ugdymo proceso metu koreguoja gimnazijos ugdymo plano įgyvendinimą arba mokinio individualų 

ugdymo planą priklausomai nuo ugdymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų 

bendrosioms programoms įgyvendinti. 

                         

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS 

 

25. Gimnazija, įgyvendindama ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas, sudaro sąlygas mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų 

gimnazijos darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir 

saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. 

Gimnazijoje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo 

klausimus sprendžia gimnazijos vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės 

komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko 

gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

26. Įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas mokykla vadovaujasi Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa. Bendraisiais sveikatos saugos 

reikalavimais“, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

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

27. Į 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“.  

28. Per mokslo metus bus organizuojami kryptingi sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo 

ir stiprinimo renginiai.  

29. Gimnazijos ugdymo plano įgyvendinimas siejamas su gimnazijos ugdymo aplinka. 

30. Ugdymo aplinka orientuota į bendrųjų ugdymo tikslų įgyvendinimą, mokinių mokymosi 

poreikių įvairovės tenkinimą, individualių mokymosi tikslų nusistatymą, įsivertinimą, refleksiją.  

31. Ugdymo aplinką sudaro fizinių, psichologinių, socialinių ir kultūrinių veiksnių visuma: 

31.1. gimnazijos pastatai, patalpos, dalykų kabinetai, laboratorijos, biblioteka, skaitykla, aktų 

ir choreografijos salės, teritorija, sporto aikštynas, mokymo ir mokymosi priemonės tarnauja  

mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei ir 

teorinei veiklai;  

31.2. mokytojams sudarytos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo 

technologijas: spartesnį internetą, intranetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, tinkamą kabinetų ir 

klasių įrangą, biblioteką; 

31.3. gimnazijos įgytos ir sukurtos mokymo ir mokymosi priemonės padeda mokiniams įgyti 

šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje būtinų kompetencijų, gebėjimų, nuostatų; 

31.4. gimnazijos psichologinę ir socialinę aplinką lemia gimnazijos bendruomenės nuostatos 

mokytis ir bendradarbiauti, gerinti mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų emocinius santykius, 

gimnazijos vadovų, mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, mokinių ir jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) bendravimą,  stiprinti atvirus  mokyklos ryšius su vietos bendruomene; 

31.5. gimnazijos kultūrinė aplinka skatina tautinių tradicijų kūrimą bei jų puoselėjimą, 

mokyklos tradicijų plėtimą, ugdo meilę ir pagarbą savo gimtajam kraštui. 

32. Gimnazijos vadovas inicijuoja ramios, kūrybingos mokytojų ir mokinių mokymuisi 

palankios aplinkos kūrimą ir jos palaikymą gimnazijoje. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

33. Gimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, ugdymo turinyje susieja 

formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su 

neformaliosiomis praktinėmis veiklomis: 

33.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis 

muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose, dalyvauti pilietinėje veikloje, 

pažintiniuose žygiuose. Mokiniai, dalyvaudami šiose veiklose, turės kūrybines galimybes gilinti savo 

žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir ugdytis vertybines nuostatas; 

33.2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir 

motyvaciją dalyvauti gimnazijos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos padės mokiniams 

teorines pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su 

įvairiomis vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir savivaldos institucijomis; 

33.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą; 

33.4. socialinėmis veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis pagarbos, rūpinimosi, 

pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas. Šios veiklos sudarys galimybes mokiniams ugdytis 

praktines socialines kompetencijas. 

34. Mokiniui, kuris mokosi: 

34.1. pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pažintinė, kultūrinė, meninė, 

kūrybinė veikla yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Šiai veiklai skiriama ne 

mažiau kaip 30 valandų (pamokų) per mokslo metus. Ši veikla siejama su gimnazijos ugdymo 
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tikslais ir su mokinių mokymosi poreikiais bei organizuojama ne tik gimnazijoje, bet ir kitose 

aplinkose (muziejuose, edukaciniuose centruose, teatruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose ir 

pan.) (3 priedas). 

34.2. pagal pagrindinio ugdymo programą privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai skiriama 

ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama 

elektroniniame dienyne.  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

35. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, gimnazijoje atliekama nuosekli mokinių mokymosi 

krūvio stebėsena. 

36. Per dieną 1-4 klasių mokiniai turi ne daugiau kaip 6, 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių 

mokiniai – 7 pamokas. 

37. Gimnazija: 

37.1. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą, sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir 

mokymosi krūvio optimizavimo klausimus; 

37.2. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvių bei mokiniams skiriamų namų darbų 

apimčių stebėseną ir kontrolę; 

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

darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Po atostogų, ligos 

ar šventinių dienų kontroliniai darbai neskiriami. 

38. 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami.  

39. Namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje. 3-4 klasių 

mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 valandos, 5-6 klasių – 1,5 

valandos, 7-8 klasių – 2 valandų, I-IV gimnazijos klasių – 2,5 valandų per dieną. 

40. Valstybės reglamentuojamam ugdymo turiniui įgyvendinti nustatytas 2022-2023 metų 

Bendrųjų ugdymo planų lentelėse nurodomas minimalus privalomų savaitinių pamokų skaičius: 

40.1. privalomų savaitinių pamokų skaičius pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų įgyvendinimui yra skirtas vadovaujantis 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planų (p.75, p.109, p.129); 

40.2. minimalus privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų skaičius vidurinio 

ugdymo programos mokiniui – 8, minimalus pamokų skaičius – 31,5 savaitinės pamokos.  

41. Gimnazijoje priimti susitarimai: 

41.1. mokiniui, kuris atstovauja gimnazijai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, 

savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. Mokinio 

prašymu poilsio dienos gali būti nukeliamos į artimiausias darbo dienas; 

41.2. mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, gali būti 

suteikiamas laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių. 

42. Mokiniai atleidžiami direktoriaus įsakymu nuo menų ir fizinio ugdymo, o išimties 

atvejais ir kitų  privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei mokosi 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų 

švietimo programas. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, 

mokytojui susipažinus su neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šios programos turi derėti su 

bendrųjų programų turiniu. Mokinių pasiekimai įskaitomi pagal mokykloje galiojančią Pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistemą.  
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SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

43. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra gimnazijos ugdymo turinio 

dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių 

pažangą ir pasiekimus, ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis programomis, Ugdymo 

programų aprašu bei Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-119. 

44. Ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis formuojamasis vertinimas, kuris rodo, ką 

konkrečiai mokiniai geba, ką jau yra pasiekę ir ką dar turi pasiekti ar tobulinti; mokiniai mokomi 

vertinti kitus ir patys įsivertinti. 

45. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais vykdomas reguliariai, kaip to 

reikalauja dalyko mokymosi logika ir mokyklos susitarimai: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar 

kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus ir yra įvertinamos 

pažymiais. 

46. Gimnazija, siekdama padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių 

ugdymo(si) rezultatų,  užtikrina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermę 

mokykloje (ypač mokytojams, dirbantiems toje pačioje klasėje), vertinimo metu sukauptos 

informacijos sklaidą.  

47. Apie mokymosi pasiekimus mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuolat informuojami per 

elektroninį dienyną mokyklos tarybos nustatyta tvarka: individualiai (prireikus kviečiami tėvai arba 

apsilankymas pas tėvus, pokalbiai telefonu, informacija elektroniniu paštu), per klasių susirinkimus 

(kartą per tris mėnesius). 

48. Pagal gimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-121 patvirtintą 

mokinių individualios pažangos stebėjimo ir pažangos įsivertinimo tvarką tėvai (globėjai, rūpintojai): 

48.1. mokslo metų pradžioje pagal galimybes padeda vaikui sudaryti Asmeninio tobulėjimo 

planą  ar susipažįsta su planu ir aptaria jį su vaiku, susipažinimą patvirtina parašu; 

48.2. nuolat stebi vaiko pažangą, skatina jį siekti asmeninių tobulėjimo tikslų; 

48.3. pusmečio ir metų pabaigoje aptaria pasiektus rezultatus, patvirtina tai savo parašu. 

49. Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, pažanga ir pasiekimai 

pažymiais nevertinami: 

49.1. pažangai ir pasiekimams vertinti taikomas formuojamasis (žodžiu ar raštu), diagnostinis 

ir apibendrinamasis vertinimas; 

49.2. formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui 

informaciją apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ir nesėkmes; 

49.3. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą 

padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes; 

49.4. apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio (pusmečio) ir pradinio 

ugdymo programos pabaigoje;  

49.5. baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas; 

49.6. pusmečio mokinių pažanga fiksuojama elektroniniame pradinio ugdymo dienyne; 

49.7. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas 

ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis); 

49.8. mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“; 

49.9. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje dienyno skiltyje, nurodoma padaryta 

arba nepadaryta pažanga: „p. p“ arba „n. p“. 

50. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas: 

50.1. pažanga ir pasiekimai vertinami 10 balų vertinimo sistema; 

50.2. pasirenkamųjų dalykų žinios ir gebėjimai vertinami 10 balų vertinimo sistema; 
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50.3. dorinis ugdymas pasibaigus pusmečiui ar mokslo metams vertinamas įrašu „įskaityta“ 

arba „neįskaityta“;  

50.4. dalyko programos modulio mokymosi pasiekimai vertinami pasibaigus pusmečiui, 

mokslo metams  įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;  

50.5. įrašas „atleistas“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

gimnazijos vadovo įsakymą,  įrašas „neatestuota“ – jeigu mokinio pasiekimai nėra įvertinti; 

50.6. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo 

pamokose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI  

PAGALBOS TEIKIMAS 

 

51. Mokinių pasiekimai gimnazijoje stebimi ir analizuojami, laiku nustatomi kylantys 

mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami gimnazijos vadovai, 

mokytojai, pagalbos mokiniui  specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl 

mokymosi pagalbos suteikimo.  

52. Už mokymosi pagalbos organizavimą gimnazijoje atsakingas direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui.  

53. Mokymosi pagalba teikiama mokiniui: 

53.1. kai pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis nei numatyta bendrosiose ugdymo 

programose ir mokinys nedaro pažangos;  

53.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  

53.3. kai dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų; 

53.4. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus; 

53.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis; 

53.6. jei mokinio pasiekimai yra aukščiausio lygio ir (ar) jis siekia domėtis pasirinkta 

mokymosi sritimi; 

53.7. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu. 

54. Mokymosi pagalba teikiama laiku, atsižvelgiant į mokančio mokytojo ar švietimo 

pagalbos specialisto rekomendacijas ir atitinka mokinio mokymosi galias. Mokymosi pagalbos 

teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui. 

55. Mokymosi pagalba teikiama: 

55.1. dalyko pamokoje, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas bei skiriant 

trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas ar nustato 

gimnazija pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

55.2. organizuojant pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams. 

56. Siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus, mokymosi pagalba teikiama 

pirmiausia tiems mokiniams, kurių pasiekimai žemi arba aukščiausi. 

57. Gimnazijoje mokiniams sudarytos sąlygos atlikti namų darbų užduotis. 

58. Mokytojams sudarytos sąlygos tobulinti profesines žinias, dalykines kompetencijas ir 

gebėjimus, ugdymo individualizavimo metodiką, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir 

poreikių mokiniams, pasitelkti gimnazijos pagalbos mokiniui specialistus, atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi pagalbos poreikius. 

59. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukiami į vaiko ugdymo procesą, sprendžiant 

vaikų ugdymosi problemas bei teikiant įvairią mokymosi pagalbą, supažindinant su darbo ir profesijų 

pasauliu, organizuojant gimnazijos veiklą. 

60. Mokymosi pagalba integruojama į mokymo ir mokymosi procesą bei organizuojamos  

individualios ir grupinės konsultacijos iš kalbų, socialinių, tiksliųjų ir gamtos mokslų dalykų.  

61. Individualios konsultacijos vyksta priklausomai nuo mokinių poreikių, grupinės 

konsultacijos organizuojamos pagal gimnazijos vadovo patvirtintą grafiką. 
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SEPTINTASIS SKIRSNIS  

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO 

UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

62. Gimnazija, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą (toliau – tarptautinė 

bendrojo ugdymo programa): 

62.1. sudaro galimybes asmenų mokymosi tęstinumui pagal atvykusiųjų ir / ar grįžusiųjų į 

Lietuvą pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą;  

62.2. priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas);  

62.3. tėvų (globėjų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 

šešeri metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu užsienio valstybėje vaikas buvo 

ugdomas mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas ir tėvai 

(globėjai) pateikia tai patvirtinančius dokumentus; 

62.4. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdžiusį Lietuvos 

Respublikoje pagal priešmokyklinio ugdymo programą, priima mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą;  

62.5. išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais, 

švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos.  

62.6. informuoja Vilniaus rajono savivaldybės švietimo skyrių;  

62.7. prieš pradedant mokiniui mokytis gimnazijoje, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kartu 

su mokinio būsimos klasės vadovu, mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria poreikį 

tam tikrą laiko dalį intensyviai mokytis lietuvių kalbos, numato tolesnio mokymosi perspektyvą, 

švietimo pagalbos poreikį:  

62.7.1. sudaro mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgdama į jo mokymosi pasiekimus. 

Individualiame ugdymo plane gali būti numatytas ir pamokų skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, 

numatytų Bendrųjų ugdymo planų 75, 109, 129 punktuose, sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti 

dalies dalykų, esant aukštesniems šių dalykų pasiekimams, nei numatyta bendrosiose programose, ir 

šių dalykų pamokas skirti lietuvių kalbai mokyti. Įvertinus, kad mokiniai kai kurių dalykų yra mokęsi 

pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą intensyviau ir išsamiau ir yra pralenkę dabartinį dalyko 

mokymosi turinį, galima priimti sprendimą kurį laiką nesimokyti to dalyko, pamokas perskirstyti, 

nesukeliant mokiniui dalyko nesimokymo pasekmių; 

62.7.2. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, gimnazijos teikiamos 

pagalbos formas ir būdus, gimnazijos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus. 

Adaptaciniu laikotarpiu stebima mokinių individuali pažanga ir pasiekimai. Į mokinio adaptacijos 

procesų valdymą įtraukiama gimnazijos vaiko gerovės komisija. Kiekvieno mokinio adaptacijos 

trukmė nustatoma individualiai, atsižvelgiant į tai, kaip mokiniui sekasi adaptuotis. Adaptacijos 

laikotarpiu taikomas tik formuojamasis vertinimas. 

63. Gimnazija, organizuodama atvykusio ar grįžusio asmens mokymą, kuris mokėsi pagal 

tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar yra ją baigęs: 

63.1. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ar teisėtais mokinio 

atstovais, teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą ir gauna grįžtamąją 

informaciją; 

63.2. konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo, numato galimybes 

mokytis kalbų per neformaliojo vaikų švietimo siūlomas veiklas gimnazijoje; 

63.3. konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo;  

63.4. gimnazijos socialinis pedagogas, klasės vadovas padeda atvykusiam asmeniui sklandžiai 

įsitraukti į gimnazijos bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą; 
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63.5. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais).  

64. Jeigu atvykęs mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, gimnazija organizuoja: 

64.1. mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikdama reikiamą 

mokymosi ir kitą švietimo pagalbą; 

64.2. papildomas dvi lietuvių kalbos konsultacijas per savaitę;  

64.3. individualias lietuvių kalbos konsultacijas pagal poreikį. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

65. Gimnazijoje sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam nepalankias 

socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

66. Neformaliojo švietimo veikla vykdoma aplinkose, padedančiose įgyvendinti 

neformaliojo vaikų švietimo tikslus. 

67. Gimnazija 2021-2022 mokslo metų pabaigoje, bendradarbiaudama su gimnazijos 

mokinių taryba, įvertino 2022-2023 mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, tikslino 

mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgusi į juos, pasiūlė neformaliojo švietimo programas. 

68. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių 

mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą 

mokiniai pasirenka laisvai. 

69. Neformaliojo švietimo valandos nustatomos mokslo metams kiekvienai ugdymo 

programai (4 priedas). 

70. Gimnazijoje nustatytas neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičius. Jis turėtų būti ne 

mažesnis kaip 7 mokiniai. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

71. Gimnazija sudaro sąlygas ir skatina mokinius dalyvauti integruotuose gamtos, socialinių 

mokslų, matematikos, technologijų projektuose ar kitose veiklose, plėtoja neformaliojo ir formaliojo 

švietimo galimybes integruoti šiuos dalykus ir vykdomomis veiklomis prisideda prie mokslo 

populiarinimo ir inovacijų kultūros ugdymo. 

72. Į gimnazijos ugdymo turinį integruojama Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“, 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“, Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

patvirtinimo“. 

73. Žmogaus saugos programa integruojama į gamtamokslinio, fizinio ugdymo bei klasių 

vadovų veiklos ugdymo turinį.  

74. Gimnazijoje sudarytos sąlygos organizuoti dalykų integruotas pamokas, integruojamųjų 

pamokų apskaita fiksuojama elektroniniame dienyne. 
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VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

75. Ugdymo diferencijavimo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau 

mokytis: pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, skirtingoms mokymosi strategijoms 

įgyvendinti. 

76. Diferencijavimas taikomas:  

76.1. mokiniui individualiai, kai dalyko turinys diferencijuojamas pamokoje, skiriant 

atitinkamas individualias užduotis; 

76.2. mokinių grupei:  

76.2.1. pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, skirtingoms mokymosi 

strategijoms įgyvendinti; 

76.2.2. projektams, tiriamiesiems  mokinių darbams, darbo grupėms, kurias galima sudaryti iš 

mišrių arba panašių polinkių, interesų turinčių mokinių; 

76.2.3. vidurinio ugdymo programoje pagal kurso pasirinkimą bei projektinei veiklai. 

77. Gimnazija analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, 

individualizavimas, kokį poveikį jis daro pasiekimams ir pažangai, atsižvelgiama į mokinio 

mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, numato tolesnio ugdymo diferencijavimo 

būdus ir metodus, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus. 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

78. Siekiant padėti mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas sudarant 

mokinio individualų ugdymo planą, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo 

išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų. 

79. Mokinio individualų ugdymo planą, suderintą su gimnazijos galimybėmis, sau rengė 

kiekvienas mokinys, besimokantis pagal vidurinio ugdymo programą. Mokinio individualaus 

ugdymo plano formą mokiniui pasiūlė  gimnazija. 

80. Individualus ugdymo planas  sudaromas rašytine forma: specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniams, besimokantiems namie – 1 metams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą 

– 2 metams. 

81. Individualiame plane numatomi mokymosi tikslai, mokinio mokymosi indėlis, 

planuojami mokytis dalykai, jiems skiriamas pamokų skaičius ir  pasiekimų patikrinimo būdai. 

82. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir gimnazijos vadovams, 

pagalbos mokiniui specialistams. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

 BENDRADARBIAVIMAS 

 

83. Gimnazijos bendruomenė planuoja, įgyvendina bei priima sprendimus dėl ugdymo 

proceso įgyvendinimo.  

84. Gimnazijoje naudojamos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos 

bendradarbiavimo formos ir priemonės: tėvų visuotiniai ir klasių susirinkimai (ne mažiau kaip 3 per 

mokslo metus), atvirų durų dienos, individualūs pokalbiai ir konsultacijos, bendravimas elektroninėje 

erdvėje (elektroninis dienynas, elektroninis paštas, mokyklos svetainė, TEAMS platforma, tėvų 

forumai), bendravimas ryšio priemonėmis. 

85. Gimnazija: 

85.1. užtikrina abipusę ir savalaikę grįžtamąją informaciją apie mokinio mokymąsi, 

mokymo(si) pagalbos teikimą  ir mokykloje vykstančius procesus; 
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85.2. užtikrina, kad tėvai ir gimnazija keistųsi abipusiškai reikalinga informacija; 

85.3. sudaro tėvams (globėjams, rūpintojams) sąlygas dalyvauti gimnazijos gyvenime, kartu su 

mokytojais ir mokiniais spręsti mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio, turiningo laisvalaikio, 

sveikos gyvensenos ir kitus klausimus; 

85.4. užtikrina, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus 

gimnazijos veiklai tobulinti. 

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE, KURIOJE  

ĮTEISINTAS MOKYMAS TAUTINĖS MAŽUMOS KALBA 

 

86. Gimnazijoje pagal nuostatus yra įteisintas mokymas rusų kalba. 

87. Organizuojant ugdymo procesą vadovaujamasi Ugdymo lietuvių kalba bendrojo ugdymo 

ir neformaliojo švietimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-1856. 

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

88. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, remdamasi 

mokinių pageidavimais, sudarė laikinąsias grupes: 

88.1. pagal to paties dalyko programos kursą;  

88.2. pagal  to paties dalyko modulį; 

88.3. esant nepakankamam mokinių, pasirinkusių tą patį dalyką vienoje klasėje, skaičiui, juos 

jungia su kita klase. 

89. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasės į grupes nedalijamos. 

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

90. Mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

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

V-1405 ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu. 

91. Gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į 

mokinio ligos pobūdį bei gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, rengia individualų 

mokinio ugdymo  planą. 

92. Mokymas namie organizuojamas 5 mokiniams:  

92.1. vienam 4 klasės mokiniui (pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą)  skiriama 

11 savaitinių pamokų, iš kurių 5 pamokas pagal gydytojų rekomendacijas mokinys lanko su visa 

klase;  

92.2. vienam 6 klasės mokiniui skiriama 12 savaitinių pamokų, iš kurių 3 pamokas pagal 

gydytojų rekomendacijas mokinys lanko su visa klase; 

92.3. vienam IVG klasės mokiniui skiriama 14 savaitinių pamokų, iš kurių 3 pamokas pagal 

gydytojų rekomendacijas mokinys lanko su visa klase; 

92.4. vienam IVG klasės mokiniui skiriama (pagal pritaikytą vidurinio ugdymo programą) 14 

savaitinių pamokų, iš kurių 3 pamokas pagal gydytojų rekomendacijas mokinys lanko su visa klase; 

92.5. vienam IVG klasės mokiniui skiriama (pagal pritaikytą vidurinio ugdymo programą) 15 

savaitinių pamokų, iš kurių 4 pamokas pagal gydytojų rekomendacijas mokinys lanko su visa klase. 
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II SKYRIUS 

 IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

93. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu  Nr. V-1269  dėl 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo,                 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 ir 8 straipsniu, Priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. 

įsakymu Nr. V-674, Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T3-105 bei Centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus rajono 

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T3-38. 

94. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, gimnazijoje veikia viena ikimokyklinio ugdymo 

grupė (3-5 m. vaikams) ir viena  priešmokyklinio ugdymo grupė (5-6 metų vaikams). 

95. Priešmokyklinio ugdymo grupės veikla organizuojama pagal priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo II modelio aprašą (Vilniaus r. savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimas 

Nr.T3-138). 

96. Gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse 5 valandas per savaitę 

skiriamos ugdymui lietuvių kalba.  

97. Gimnazijos 2022–2023 mokslo metų pradinio ugdymo planas sudarytas vadovaujantis 

Bendrąja programa, Bendruoju ugdymo planu, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir kitą 

gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei gimnazijos strateginiu planu. 

98. Pradinio ugdymo programa vykdoma vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, vidurinio 

ugdymo programų aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu 

Nr. ISAK-2433.  

99. Ugdomoji veikla (formaliojo ir neformaliojo švietimo) per dieną yra ne ilgesnė nei 6 

ugdymo valandos. Į šį laiką neįskaičiuojamas „Dienos centro“ veiklai organizuoti skirtas laikas. 

100. Žmogaus sauga (civilinė sauga, priešgaisrinė sauga ir saugaus eismo mokymas) pradinio 

ugdymo programoje integruojama į mokomųjų dalykų ugdymo turinį bei klasės vadovo veiklą. 

101. Ugdymo sritys, dalykai. 

101.1. Dorinis ugdymas.  

101.1.1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirinko etiką.   

101.2. Lietuvių kalba.  

101.2.1. Lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro patvirtinta Lietuvių kalbos Lietuvių kalbos dalyko programą; 

101.2.2. Lietuvių kalba integruojama į kitus mokamosios dalykus, integruojami lietuvių kalbos 

mokymo fragmentai; 

101.2.3. Pradinio ugdymo bendrųjų programų pasaulio pažinimo temos, susijusios su Lietuvos 

istorija, geografija, kultūra, mokomos lietuvių kalba.  

101.3. Užsienio kalba.  

101.3.1. Pirmosios užsienio kalbos (anglų) mokoma nuo antrųjų Pradinio ugdymo programos 

metų. 

101.4. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas.  

101.4.1. Socialiniam ir gamtamoksliniam ugdymui skiriama po pusę pasaulio pažinimo dalyko 

ugdymui skirto laiko, iš kurio ne mažiau kaip 1/4 skiriama praktinei patiriamajai veiklai.  

101.4.2. Socialinius gebėjimus ugdyti ne mažiau kaip 1/4 pasaulio pažinimo dalyko laiko 

skiriama ugdymo procesui organizuoti socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje. 
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101.5. Meninis ugdymas.  

101.5.1.   Gimnazija, atsižvelgdama į gimnazijos bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir 

gimnazijos galimybes, valandas, skirtas meniniam ugdymui, skirsto muzikos bei dailės ir 

technologijos dalykams.  

101.5.2. Šokio dalyko mokymas vykdomas per neformaliojo vaikų švietimo valandas. 

101.6. Informacinės technologijos.  

101.6.1.  Skaitmeniniai mokinių gebėjimai ugdomi integruotai, naudojant šiuolaikines 

skaitmenines technologijas. 

102. Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai 

įgyvendinti mokykloje (1-oje klasėje pamokos trukmė – 35 minutės, 2-4 klasėse – 45 minutės) 

pateikti lentelėje (5  priedas). 

 

III SKYRIUS 

 PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS  

NUOSTATOS 

 

103. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašu, Pagrindinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro. 

104. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą ir formuodama gimnazijos 

ugdymo turinį, užtikrina pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti minimalų 

skiriamų pamokų skaičių per savaitę. 

105. Gimnazija nustatė 5 klasės mokiniams dviejų mėnesių adaptacinį laikotarpį (pirmą 

mėnesį nevertinant mokinių pažymiais, antrą mėnesį nevertinant mokinių neigiamais pažymiais)  bei 

naujai atvykusiems mokiniams pagal poreikius. 

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

Per mokslo metus jai skiriama ne mažesnė kaip 10 pamokų (valandų) trukmės veikla. Socialinė-

pilietinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, gimnazijos bendruomenės tradicijomis, 

savanorystės veikla, vykdomais projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis. Socialinė-

pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKO SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

107. Gimnazija  užtikrina  raštingumo, skaitymo gebėjimų ugdymą per visų dalykų pamokas. 

108. Ugdymo procese per atskirų dalykų pamokas ir kitą ugdomąją veiklą naudojami metodai, 

kurie: 

108.1. motyvuoja mokinius mokytis, skatina suvokti mokymosi tikslus; 

108.2. orientuoja į procesą, kuris ugdo bendrąsias kompetencijas; 

108.3. yra aktualūs ir priimtini mokiniui bei įtraukia jį į mokymosi procesą; 

108.4. formuoja  mokinio pilietinę ir tautinę tapatybę, ugdo bendrakultūrinę kompetenciją, 

toleranciją ir parengia  įsilieti į Lietuvos visuomenės gyvenimą. 

109. Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika), 

kalbos (rusų gimtoji kalba, lietuvių kalba ir literatūra, užsienio anglų kalba), matematika, 

gamtamokslinis ugdymas (biologija, chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, geografija, 

pilietiškumo ugdymas, socialinė-pilietinė veikla, ekonomika ir verslumas), meninis ugdymas (dailė, 

muzika), informacinės technologijos, technologijos, fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir 

gyvenimo įgūdžių ugdymas (žmogaus sauga, sveikatos ugdymas, etninė kultūra). 



16 

 

 

110. Ugdymo sričių įgyvendinimas. 

110.1. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką mokiniui iki 14 metų parinko tėvai 

(globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys pasirenka pats.  

110.1.1. Iš mokyklos siūlomų dalykų (tikybos ir etikos) mokiniai ir mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai)  pasirinko etikos dalyką. 

110.2. Lietuvių kalba ir literatūra. 

110.2.1. Gimnazija, formuodama ugdymo turinį, sudaro sąlygas išlyginti dalyko mokymosi 

spragas per  individualias ir grupines konsultacijas. 

110.3. Užsienio kalba (anglų). 

110.3.1. Užsienio  kalbos,  pradėtos  mokytis  pagal  pradinio  ugdymo  programą,  toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

110.3.2. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, gimnazijoje organizuojamas užsienio kalbų 

pasiekimų patikrinimas mokytojų parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais. 

110.3.3. Gimnazija iki vidurinio ugdymo programos vykdymo pradžios nekeičia mokiniui 

pradėtos mokytis užsienio kalbos. 

110.4. Matematika. 

110.4.1. Organizuodama matematikos mokymąsi, mokykla užtikrina informacinių 

komunikacinių technologijų, skaitmeninių mokomųjų priemonių panaudojimą.  

110.4.2. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti yra naudojamos Nacionalinio 

egzaminų centro parengtos matematinio raštingumo užduotys. 

110.4.3. Mokykla, formuodama ugdymo turinį, sudaro sąlygas išlyginti dalyko mokymosi 

spragas per individualias ir grupines konsultacijas. 

110.5. Informacinės technologijos. 

110.5.1. 7 klasėje skiriama 1 valanda mokinių komunikavimo ir kūrybingumo kompetencijoms 

ugdyti iš pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti.  

110.5.2. I-II gimnazijos klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir 

vienas iš pasirenkamųjų (tinklalapių kūrimo pradmenys, kompiuterinės leidybos pradmenys, 

programavimo pradmenys) modulių. Mokiniai pasirinko programavimo pradmenų modulį. 

110.6. Gamtos mokslai. 

110.6.1. Gamtos mokslų srities dalykus sudaro privalomieji gamtos ir žmogaus, biologijos, 

chemijos ir fizikos dalykai. 

110.6.2. Mokymasis per gamtos mokslų pamokas yra grindžiamas tiriamojo pobūdžio  

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

informacines komunikacines technologijas. 

110.6.3. Gimnazija užtikrina eksperimentinių ir praktinių įgūdžių lavinimą, tam skirdama 30-

40 procentų dalykams skirtų pamokų per mokslo metus. 

110.6.4. Gimnazija sudaro galimybes mokiniams dalyvauti STEAM vykdomose neformaliojo 

vaikų švietimo programų veiklose, vykstant į juos arba nuotoliniu būdu.  

110.7. Technologijos. 

110.7.1. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

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

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

110.7.2. Mokinius, besimokančius pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

pradedama mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso 

programą, po kurios mokiniai renkasi vieną iš keturių siūlomų technologinių programų (mityba, 

tekstilė, dizainas, technologijos). 

110.8. Socialinis ugdymas. 

110.8.1. Socialinių mokslų srities dalykus sudaro privalomieji istorijos, geografijos ir 

pilietiškumo pagrindų dalykai. 

110.8.2. Mokymasis per socialinių mokslų pamokas yra grindžiamas tiriamojo pobūdžio  

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

informacines komunikacines technologijas. 

http://www.upc.smm.lt/suzinokime/planai/failai/IT_ilgalai_Tinklalapiu.doc
http://www.upc.smm.lt/suzinokime/planai/failai/IT_ilgalai_l._Leidybos.doc
http://www.upc.smm.lt/suzinokime/planai/failai/IT_ilgalai_ogramavimas.doc
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110.8.3. Siekiant gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas 

galimybes, atitinkamų istorijos ir geografijos temų mokymas organizuojamas netradicinėse aplinkose 

(saugomų teritorijų lankytojų centruose, muziejuose, bibliotekose ir pan.). 

110.8.4. Laisvės kovų istorijai mokyti skirta 18 pamokų, integruojant jas į istorijos, lietuvių 

kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas. 

110.8.5. Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojama: 

Lietuvos ir pasaulio realijos, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos; rizikos veiksnių, 

grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai karai; Lietuvos 

Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su 

korupcija sričių teisės aktai. 

110.9. Fizinis ugdymas. 

110.9.1. 5-8 klasių mokiniams privalomos 3 valandos per savaitę.  

110.9.2. Gimnazijoje sudarytos sąlygos visiems mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius 

atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas: sportiniai šokiai ir choreografija per neformaliojo švietimo 

veiklą mokykloje ar kitose neformaliojo vaikų švietimo įstaigose. Gimnazija tvarko mokinių, 

lankančių šias pratybas, apskaitą. 

110.9.3. Mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigas, mokytojų 

tarybos pritarimu atleidžiami nuo privalomų fizinio ugdymo pamokų. Atsiskaitymo forma –  

„įskaita“ kiekvieno pusmečio pabaigoje. 

110.9.4. Parengiamosios ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai yra 

integruojami į fizinio ugdymo pamokas, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo 

rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą, neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų 

paūmėjimą. 

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

laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz., stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių 

klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). 

110.10. Meninis ugdymas. 

110.10.1. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos dalykai. 

110.10.2. Gimnazija sudarė sąlygas mokiniams lankyti jų pomėgius atitinkančius meninio 

neformaliojo švietimo užsiėmimus gimnazijoje (dailės, choreografijos, sportinių šokių ir vokalinio 

dainavimo). 

110.11. Žmogaus sauga. 

110.11.1. 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. 

110.11.2. Žmogaus sauga  skiriama 6 klasėje (1 val.), 7 klasėje (1 val.), I gimnazijos klasėje 

(0,5 val.). 

110.12. Sveikatos ugdymas.  

110.12.1. Į 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“ ir  organizuojami kryptingi sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

renginiai.  

110.13. Ugdymas karjerai.  

110.13.1. Gimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo 

vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.  

110.13.2. Gimnazijoje ugdymas karjerai organizuojamas dienomis, skirtomis kultūrinei, 

meninei, pažintinei veiklai, integruojamas į dalykų bendrąsias programas bei neformalųjį švietimą. 

110.13.3. Ugdymo karjerai tikslas – rinkti, teikti ir vertinti informaciją, reikalingą planuojant 

karjerą, renkantis mokymąsi, studijas, profesinės veiklos sritį ar darbą (informaciją apie švietimo ir 
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mokslo institucijas, priėmimo taisykles, studijų ir mokymo programas, kvalifikacijas, profesijas, 

darbo rinką, profesinės karjeros galimybes ir kt.).  

110.13.4. Gimnazijos psichologas padeda mokiniams pažinti individualias savybes 

(nuostatas, žinias, supratimą, gebėjimus) ir juos įvertinti atsižvelgus į karjeros (mokymosi, studijų ir 

profesinės veiklos) galimybes ir reikalavimus; šioje veikloje naudojami įvairūs klausimynai, 

užduotys, testai, skirti padėti pažinti individualias mokinių savybes, interesus, jų sąsajoms su 

profesine karjera, karjeros planavimu, įgyvendinimu bei vertinimu. 

110.13.5. Ugdymo karjerai veiklai organizuoti gimnazijoje sudaryta Profesinio informavimo 

ir konsultavimo darbo grupė, atsakinga už profesinio orientavimo veiklos koordinavimą mokykloje. 

Jos tikslas: vykdyti mokinių ugdymą karjerai, veiksmingiau padėti mokiniams pasirengti gyvenimui 

ir darbui, pasirinkti mokymosi (studijų) kryptį bei teikti pagalbą mokiniams planuojant karjerą, 

renkantis mokymąsi, studijas, profesinės veiklos sritį ar darbą, sprendžiant karjeros trikdžių 

problemas, padedant pažinti ir įvertinti individualias savybes, profesijos ypatumus, karjeros 

galimybes, situaciją darbo rinkoje ir kt.  

110.14. Etninės kultūros ugdymas.  

110.14.1. Gimnazija, organizuodama etninės kultūros ugdymą, vadovaujasi Pagrindinio 

ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651.  

110.14.2. Etninės kultūros  ugdymas glaudžiai susijęs su visu bendrojo ugdymo turiniu. 

110.14.3. Etninės kultūros ugdymas integruojamas į mokomuosius dalykus ir į neformalųjį 

švietimą. 

110.15. Prevencinių programų įgyvendinimas. Gimnazija įgyvendina Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programas (6 priedas). 

111. Projektinė veikla.  

111.1. IIG klasėje projektiniam darbui skiriama 37 pamokos panaudojant neformaliojo vaikų 

švietimo valandas. 

112. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę (7 

priedas). 

 

IV SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

113. Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309,  

Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimo mokykloje tvarka, Mokymosi formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašu, Geros mokyklos koncepcija bei kitais gimnazijos veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

114. Ugdymo turinys suplanuotas visai vidurinio ugdymo programai (dvejiems metams), kurį 

sudaro: 

114.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkami dalykai; 

114.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai, projektinė veikla. 

Pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

115. Minimalus privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų skaičius mokinio 

individualiame plane yra ne mažesnis nei 8, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 31,5 

savaitinės pamokos. 

116. Gimnazijoje nustatyta mokinio individualaus ugdymo plano struktūra ir jo keitimo 

tvarka, patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-122. Keisti dalyką 

ar dalyko programos kursą mokinys gali atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš naujai pasirinkto dalyko 
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programos ar dalyko programos kurso skirtumo. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos 

bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, įskaitos laikyti nereikia. 

117. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir 

atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kokius dalykus ar modulius renkasi 

mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo rengimo ir kartu 

su mokytojais, padedant ir tėvams (globėjams), pasirengia individualų ugdymo planą. 

118. Gimnazijoje mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, sudarytos 

sąlygos įgyvendinti individualų ugdymo planą ir siekiama, kad jis pagilintų ir praplėstų žinias, 

gebėjimus bei kompetencijas pasirinktose srityse, pasirengtų brandos darbui bei laikytų brandos 

egzaminus ir tęstų tolesnį mokymąsi. 

119. Gimnazija, vykdanti vidurinio ugdymo programą, iš anksto informavo mokinius ir jų 

tėvus apie gimnazijos teikiamas ugdymo turinio pasirinkimo galimybes bei paslaugas. Mokiniai su 

vidurinio ugdymo dalykų programų bei neformaliojo švietimo pasiūlomis buvo supažindinti 

balandžio-gegužės mėnesiais, o tėvai informuoti balandžio-gegužės mėnesiais per klasių mokinių 

tėvų susirinkimus. 

120. Žmogaus saugos ugdymo programa integruojama į gamtos mokslų ugdymo turinį bei 

klasės vadovo veiklą. 

121. Gimnazija sudarė sąlygas mokinių socialinei - pilietinei veiklai, mokiniams siekti 

asmeninės ir pilietinės brandos bei ugdyti gyvenime būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus 

naudodama pamokas, skirtas mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, šioms veikloms: 

121.1. susipažinti su profesinės veiklos įvairove ir rinkimosi galimybėmis, planuoti savo 

tolesnį mokymąsi ir darbinę veiklą (t.y. karjerą); 

121.2. savanoriškai užsiimti socialine ar kita visuomenei naudinga veikla; 

121.3. rengti ir įgyvendinti projektus, brandos darbus. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ DALYKŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

122. Dorinis ugdymas. 

122.1. IV gimnazijos klasių mokiniai pasirinko etiką. 

122.2. Mokiniams, pasirinkusiems etiką, gimnazija siūlo III gimnazijos klasėje profesinės 

etikos, o IV gimnazijos klasėje – šeimos etikos programas. 

123. Lietuvių kalba ir literatūra.  

123.1. IV gimnazijos klasės mokiniai pasirinko lietuvių kalbos ir literatūros programą pagal 

išplėstinį kursą. 

124. Užsienio kalba (anglų). 

124.1. Nustačius II gimnazijos klasėje mokinių kalbos mokėjimo lygį, anglų kalbos 

mokymas IV gimnazijos klasėje – pagal B1 ir B2 lygį. 

125. Matematika. IV gimnazijos klasių  mokiniai pasirinko matematikos išplėstinį kursą. 

126. Informacinės technologijos. IV gimnazijos klasės mokiniai pasirinko informacinių 

technologijų bendrąjį kursą.  

127. Gamtos mokslai. 

127.1. IV gimnazijos klasės mokiniai pasirinko biologiją pagal išplėstinį kursą. 

128. Socialiniai mokslai. 

128.1. IV gimnazijos klasės mokiniai pasirinko istoriją pagal bendrąjį ir išplėstinį  kursą. 

129. Meninis ugdymas.  

129.1. IV gimnazijos klasės mokiniai pasirinko muziką ir dailę pagal bendrąjį kursą. 

130. Fizinis ugdymas.  

130.1. IV gimnazijos klasės mokiniai pasirinko fizinį ugdymą pagal vidurinio ugdymo kūno 

kultūros bendrąją programą.  

130.2. Fizinio ugdymo pasiekimai vertinami pažymiais. 
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131. Sveikatos ugdymas. Gimnazija, organizuodama sveikatos ugdymą, vadovaujasi 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąja programa.  

132. Ugdymas karjerai. Gimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio 

orientavimo vykdymo tvarkos aprašu. 

133. Etninės kultūros ugdymas. Gimnazija, organizuodama etninės kultūros ugdymą, 

vadovaujasi Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651.  

134. Laikinosios grupės. 2022-2023 mokslo metams sudarytos laikinosios grupės:  

134.1. IV gimnazijos klasėje ekonomikos ir verslumo pasirenkamajam dalykui – 7 mokiniai; 

134.2. IV gimnazijos klasėje ugdymo profesinei karjerai moduliui – 12 mokinių; 

135. Pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai.  

135.1. IV gimnazijos klasės mokiniai pasirinko ekonomikos ir verslumo dalyką – 8 mokiniai. 

135.2. IV gimnazijos klasės mokiniai pasirinko ugdymo profesinei karjerai modulį– 12 

mokinių. 

136. Dalykų programų apimtys valandomis ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę 

pateikti lentelėse (8, 8a priedai). 

___________________________________________ 
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