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    progimnazijos direktoriaus 
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2020–2021 MOKSLO  METŲ KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO  

PROGIMNAZIJOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 2020–2021 metų pradinio ugdymo planas (toliau – 

Ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ugdymo programos, pradinio ugdymo individualizuotų  

programų, pradinio ugdymo programų, ją pritaikius mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, neformaliojo vaikų švietimo, programų įgyvendinimą Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazijoje (toliau – Progimnazijoje).  

2. Ugdymo planas parengtas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 

m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V–413  „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio 

ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ patvirtintą 2020–2021 mokslo metų 

bendrąjį ugdymo planą ir 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. V-1152 „Dėl švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 mokslo metų 

pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų patvirtinimo“, 1 priedo „Pradinio ugdymo bendroji programa“ nuostatomis dėl 

ugdymo turinio kūrimo ir mokymosi pasiekimų, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros 

mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, pradinį, neformalųjį vaikų švietimą ir progimnazijos veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais,  Progimnazijos strateginiu planu. 

3. Progimnazijoje priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal priešmokyklinio ugdymo Bendrąją 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. 

įsakymu Nr. V-779, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674, šio aprašo pakeitimu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymu  

Nr. V-252. 

4. 2020–2021 m. m. ugdymo turinį 1–4 klasėse reglamentuoja Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309. 

5. Ugdymo planas atspindi Progimnazijos išskirtinumą, pateikia progimnazijoje priimtas nuostatas ir 

sprendimus, kaip veikiama siekiant išsikeltų ugdymo turinio įgyvendinimo tikslų. 

6. Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi poreikius ugdymo plane gali būti įteisinti ir kiti bendrajame 

ugdymo plane nenumatyti sprendimai, jei Progimnazijai pakaks mokymo lėšų ir tiems 

sprendimams pritaria Progimnazijos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos).  

7. Ugdymo plano tikslas – apibrėžti Pradinio ugdymo programos vykdymo reikalavimus ugdymo 

turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, kuriais vadovaudamasi Progimnazija gali,  



 

atsižvelgdama į bendruomenės poreikius, savarankiškai ir tikslingai planuoti ir organizuoti 

pradinio ugdymo programos įgyvendinimą, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti 

asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  

8. Ugdymo plano uždaviniai:  

8.1. nustatyti pamokų skaičių kiekvienoje klasėje, skirtą mokomųjų dalykų programoms įgyvendinti; 

8.2. sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio individualios pažangos augimui, pritaikyti ugdymo procesą 

mokinių ugdymosi poreikiams; 

8.3. orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, sudaryti sąlygas mokiniui 

aktyviai veikti, tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei virtualiose 

aplinkose; 

8.4. nustatyti reikalavimus ugdymo procesui organizuoti; 

8.5. numatyti ugdymo turinio diferencijavimo ir integravimo galimybes; 

8.6. nustatyti laikinosios grupės dydį pagal turimas mokymo lėšas; 

8.7. numatyti klasės dalijimo į grupes (ugdymo turiniui įgyvendinti) galimybes; 

8.8. tenkinti mokinių saviraiškos poreikius neformaliojo vaikų švietimo veikloje. 

9. Progimnazija, siekdama mokyklos proceso modernizavimo, geresnės ugdymo kokybės, 

išbandymo ir įsitraukia į struktūrinių fondų ar rėmėjų organizuojamus projektus bei programas: 

9.1. respublikinio projekto LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programa „Laikas kartu“, 

prevencinė programa „Antras žingsnis“; 

9.2. respublikinis projektas „Mokėk plaukti ir būti saugus vandenyje–2020“; 

9.3. respublikinis projektas „Sportas mus vienija“. 

10. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinių žinias, gebėjimus, įgūdžius 

patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.  

Ugdymo planas – Progimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas 

vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu.   

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.   

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui mokytis, dalykui diferencijuotai mokytis ar mokymosi 

pagalbai teikti. 

Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems 

ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.     

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, plėtojant gebėjimus ir 

galias.  

Individualus ugdymo planas – planas, parengtas suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais, 

tėvų teisių turėtojais) (toliau – tėvai) bei atsižvelgiant į gydytojų konsultacinės komisijos 

rekomendacijas mokomam namuose mokiniui bei kitais atvejais.  

Konsultacija – įvairiems mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti bei 

mokymo pasiekimams gerinti skirta pamoka. 

Kitos Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose 

švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

 

 

 

 

 



 

II SKYRIUS 

 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

11. Progimnazija, pritaikydama ir įgyvendindama ugdymo turinį, vadovaujasi 2018–2021 metų 

iškeltais strateginiais tikslais, atsižvelgdama į bendruomenės poreikius, turimus finansinius 

išteklius ir mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatus. 

12. Ugdymo planas parengtas 2020–05–22 direktoriaus įsakymu Nr. V1/118,  sudarytos darbo grupės. 

Į Progimnazijos ugdymo plano rengimą bendradarbiavimo pagrindais buvo įtraukti mokytojai, 

administracija, Vaiko gerovės komisijos atstovai, tėvai.  

13. Progimnazija rengia 2020–2021 m. m. ugdymo planą pasirinkusi struktūrą ir formą. 

14. Ugdymo planas grindžiamas demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo 

principais. 

15. Ugdymo planas rengiamas vadovaujantis švietimo stebėsenos duomenimis ir rekomendacijomis,  

nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo testų rezultatais, nacionalinių tyrimų rezultatais, 

Progimnazijos veiklos įsivertinimo duomenimis, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

ugdymo procese informacija, mokinių poreikių analize. 

16. Rengiant ugdymo planą susitarimo būdų buvo priimami sprendimai: 

 

Eil. 

Nr. 

Susitarimai Susitarimo priėmimas 

1.  Progimnazijos ugdymo tikslai, 

nuostatos, principai. 

Progimnazijos tarybos 2020-08-28 posėdžio 

protokolas  

2.  Progimnazijoje vykdomos ugdymo 

programos ir jų įgyvendinimo 

ypatumai. 

Progimnazijos tarybos 2020-08-28 posėdžio 

protokolas  

Mokytojų tarybos 2020-08-31 posėdžio protokolas 

3.  Vasaros atostogų pradžia (suderina 

su savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančia institucija, 

savivaldybės vykdomąja institucija 

ar jos įgaliotu asmeniu, dalyvių 

susirinkimu).  

Progimnazijos tarybos 2020-08-28 posėdžio 

protokolas  

4.  Dalyko mokymuisi skiriamų 

pamokų skaičius konkrečioje 

klasėje užtikrinant Bendrosiose 

programose numatytus mokinių 

pasiekimus. 

Progimnazijos tarybos 2020-08-28 posėdžio 

protokolas  

Mokytojų tarybos 2020-08-31 posėdžio protokolas 

5.  Dėl pažintinės ir kultūrinės veiklos 

organizavimo, dermės su 

bendrosiomis programomis 

užtikrinimas. 

Progimnazijos tarybos 2020-08-28 posėdžio 

protokolas  

Mokytojų tarybos 2020-08-31 posėdžio protokolas 

6.  Klasių dalijimas į grupes, mažiausio 

mokinių skaičiaus jose nustatymas, 

laikinųjų grupių sudarymas, 

atsižvelgiant į turimas 

Progimnazijos mokymo lėšas. 

Progimnazijos tarybos 2020-08-28 posėdžio 

protokolas  

7.  Ugdymo valandų, skirtų mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti, 

švietimo pagalbai teikti, mokinių 

pasiekimams gerinti, panaudojimas. 

Progimnazijos tarybos 2020-08-28 posėdžio 

protokolas  



 

8.  Ugdymo turinio planavimas ir jo 

įgyvendinimas, integruojamųjų ir 

prevencinių programų 

įgyvendinimas. 

Mokytojų tarybos 2020-08-31 posėdžio protokolas 

9.  Ugdymosi proceso organizavimo 

(trukmės, organizavimo formų ir 

kt.) 

Mokytojų tarybos 2020-08-31 posėdžio protokolas 

10.  Neformaliojo vaikų švietimo 

organizavimo principai. 

Progimnazijos tarybos 2020-08-28 posėdžio 

protokolas 

11.  Ugdymo turinio planavimo 

principai ir laikotarpiai (ilgalaikis, 

trumpalaikis planas). 

Metodinės tarybos 2020-08-26 posėdžio protokolas 

12.  Reikalavimai mokinio individualios 

pažangos planui ir individualaus 

ugdymo plano sudarymui. 

Metodinės tarybos 2020-08-26 posėdžio protokolas 

13.  Mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo būdai ir laikotarpiai.  

Metodinės tarybos 2020-08-26 posėdžio protokolas 

14.  Priemonės, padėsiančios mokiniams 

pasiekti aukštesnių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos bei švietimo 

pagalbos teikimas. 

Metodinės tarybos 2020-08-26 posėdžio protokolas 

15.  Edukacinių erdvių kūrimas, 

panaudojimas ir pritaikymas, 

atsižvelgiant į mokinių ugdymosi 

poreikius, keliamus ugdymo tikslus. 

Metodinės tarybos 2020-08-26 posėdžio protokolas 

16.  Mokinių mokymosi pasiekimų 

gerinimo ir švietimo pagalbos 

teikimo tvarka. Mokinių, kurie 

nepasiekia bendrųjų programų 

patenkinamo lygio pasiekimų 

nustatymo būdai, numatomų 

pagalbos priemonių. 

Metodinės tarybos 2020-08-26 posėdžio protokolas 

Vaiko gerovės komisijos 2020-08-26 posėdžio 

protokolas 

17.  Mokymosi sąlygų sudarymas 

mokiniams mokytis ne tik klasėje, 

bet ir įvairiose aplinkose, mokymosi 

išteklių naudojimas, inovacijos 

ugdymo procese. 

Metodinės tarybos 2020-08-26 posėdžio protokolas 

18.  Mokinių mokymosi krūvio 

reguliavimo priemonės: pasiekimų 

patikrinamųjų darbų organizavimo 

būdai (atsiskaitomųjų darbų, 

nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimo, savarankiškų darbų ir 

kt.) ir laikotarpių, didžiausio 

patikrinamųjų darbų skaičiaus per 

savaitę, užduočių, kurios skirtos 

atlikti namuose, skyrimas. 

Mokytojų tarybos 2020-08-31 posėdžio protokolas 

19.  Kitų programų integravimo į 

progimnazijos ugdymo turinį 

nuostatos. 

Mokytojų tarybos 2020-08-31 posėdžio protokolas 



 

20.  Mokinių, atleistų nuo dailės, 

muzikos, fizinio ugdymo, 

vertinimas. 

Mokytojų tarybos 2020-08-31 posėdžio protokolas 

21.  Vadovėliai ir kitų mokymo(si) 

priemonių pasirinkimas, 

naudojimosi jomis principai ir 

tvarkos. 

Mokytojų tarybos 2020-08-31 posėdžio protokolas 

22.  Bendradarbiavimo su mokinių 

tėvais tikslai ir formos. 

Mokytojų tarybos 2020-08-31 posėdžio protokolas 

23.  Visos dienos mokyklos modelio 

plėtojimas progimnazijoje. 

Progimnazijos tarybos 2020-08-28 posėdžio 

protokolas  

Mokytojų tarybos 2020-08-31 posėdžio protokolas 

 

17. Progimnazijoje įgyvendinama ugdymo kryptis – socialinis emocinis ugdymas (SEU), siekiant 

ugdyti mokinių socialines ir emocines kompetencijas (savimonė, savitvarda, atsakingų sprendimų 

priėmimas, socialinis sąmoningumas, bendravimo įgūdžiai), būtinas sėkmei patirti, ugdyti 

bendrąsias vertybes: pagarbą sau ir kitiems, geranoriškumą, atsakingumą, drąsą, pagalbą, 

sąžiningumą, savidrausmę. SEU įgyvendinama šiomis veiklos kryptimis: 

17.1.  Ugdymo(si) procese: 

17.1.1. sėkmės momentai kiekvienoje pamokoje; 

17.1.2. mokinių ugdymosi tikslo išsikėlimas ir jo siekimas; 

17.1.3. „Antro žingsnio“ prevencinė programa 1–4 klasėms; 

17.1.4. SEU programa „Laikas kartu“ 1–4 klasėms; 

17.1.5. kiekvieno vaiko individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas, analizavimas. 

17.2. Pagalba mokiniui: 

17.2.1. pagalba pamokoje; 

17.2.2. mokomųjų dalykų konsultacijos; 

17.2.3. vaiko individualios pažangos (VIP) lapo pildymas (3–4 klasėse), aptarimas su mokiniu (1–4 

klasėse); 

17.2.4. vaiko individualios pažangos aptarimas su dalykų mokytojais, pagalbos būdų numatymas; 

17.2.5. tėvų įtraukimas į individualios vaiko pažangos plėtotę; 

17.2.6. pagalbos mokiniui modelio taikymas; 

17.2.7. visos dienos mokyklos veiklos plano įgyvendinimas. 

17.3. Neformalioji veikla: 

17.3.1. klasių vadovų veikla (mokymasis, mokinių savanorystė (nuo 4 kl.), socializacija, klasės 

valandėlės (1–4 klasėse); 

17.3.2. edukacinių erdvių kūrimas ir puoselėjimas; 

17.3.3. tėvų iniciatyvos; 

17.3.4. neformaliojo švietimo užsiėmimai, jų įvairovė; 

17.3.5. socialinių kompetencijų įgyvendinimas. 

17.4. Lyderystės kultūros plėtojimo kryptys: 

17.4.1. projektų vykdymas; 

17.4.2. pedagogų asmeninis profesinis tobulėjimas; 

17.4.3. mokinių tarybos, tėvų, mokytojų iniciatyvos; 

17.4.4. tėvų, mokinių, mokytojų įvairaus pobūdžio renginiai. 

18. Progimnazijos direktorius įsakymu tvirtina: 

18.1. ilgalaikius planus (iki rugsėjo 1 d.); 

18.2. neformaliojo švietimo programas (iki rugsėjo 4 d.); 



 

18.3. mokymo(si) krūvio optimizavimo priemonių planą; 

18.4. pamokų ir budėjimo tvarkaraščius (iki rugsėjo 1 d.). 

19. Mokytojai suderina su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui: 

19.1. mokomųjų dalykų ilgalaikius planus; 

19.2. neformaliojo vaikų švietimo programas; 

19.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo pritaikytas, individualizuotas 

programas. 

20. Progimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos funkcijos surašytos Progimnazijos Nuostatuose 

(patvirtintuose Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. TS–150), 

direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų 

pareigybės surašytos aprašuose.  

21. Ugdymo planas derinamas su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

vedėju.  

22. Ugdymo planą tvirtina Progimnazijos direktorius iki 2020–09–01 (ugdymo proceso pradžios). 

23. Progimnazijos ugdymo planas viešai skelbiamas Progimnazijos internetinėje svetainėje. 

 

III SKYRIUS 

 PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS  

 

 PIRMASIS SKIRSNIS. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

24. Ugdymo procesas pradedamas 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 2021 m. birželio 8 d. 

25. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 35 savaitės, 175 ugdymo dienų. 

26. Progimnazija dirba 5 dienas per savaitę. 

27. Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdymas yra vientisas vienerių metų ugdymo procesas ir 

trimestrais neskirstomas. 

28. Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais. Pusmečių 

laikotarpius nustatė Progimnazijos direktorius, suderinęs su Progimnazijos taryba:  

28.1. 1–asis pusmetis 2020–09–01 – 2021–01–29; 

28.2. 2–asis pusmetis 2021–02–01 – 2021–06–08. 

29. Ugdymo procesas organizuojamas pagal dalykus ir integruojant atskirų programų turinį. 

30. Ugdymo procesas organizuojamas: 

30.1. taikant šiuos ugdymo organizavimo būdus: pamoka ir kitomis mokymosi organizavimo formomis 

(pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė, integruota, projektinė veikla, kūrybinės dirbtuvės);  

30.2. ne pamokomis, netradiciškai (ugdomasis projektas, kūrybinis darbas ar pan.) organizuotas 

ugdymo procesas organizuojamas (derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo programų turinį) 

per  dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas, atsižvelgiant 

į tai, kiek Progimnazija skiria laiko neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti. Į šį laiką 

neįskaičiuojamas Visos dienos darbo grupės veiklai organizuoti skirtas laikas; 

30.3. pamokos prasideda 8.00 val.; 

30.4. ugdymosi laikas pamokoje 1 klasėje – 35 min., 2-4 klasėse – 45 min. 

30.5. pamokų laikas:  

 

 

Pamoka 1 klasės 2–4 klasės Pertraukų trukmė 

(min.) 



 

1. 8.00–8.35 8.00–8.45 10 min. 

2. 8.55–9.30 8.55–9.40 20 min. 

3. 10.00–10.35 10.00–10.45 25 min. 

4. 11.10–11.45 11.10–11.55 10 min. 

5. 12.05–12.40 12.05–12.50 10 min. 

6. 13.00–13.35 13.00–13.45 10 min. 

 

31. Ugdymo proceso metu 1–4 klasių mokiniams skiriamų atostogų trukmė:  

 Pradžia Pabaiga 

Rudens  2020-10-26 2020-10-30 

Žiemos (Kalėdos) 2020-12-23 2021-01-05 

Žiemos 2021-02-15 2021-02-19 

Pavasario (Velykos) 2021-04-06 2021-04-09 

Vasaros 2021-06-09 2021-08-31 

 

32. Kultūrinei, pažintinei, meninei, kūrybinei ir kt. veiklai, įvairiems projektams vykdyti 1–4 klasių 

mokiniams skiriama 10 ugdymo dienų  (priedas Nr.1): 

32.1. pradinio ugdymo programos mokiniui ši veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos 

dalis; 

32.2. pažintinė, kultūrinė veikla organizuojama pagal direktoriaus įsakymu patvirtintus planus; 

32.3. ugdymo dienos įskaičiuojamos į bendrą ugdymo dienų skaičių; 

32.4. organizuojama ne tik Progimnazijoje, bet ir kitose aplinkose (muziejuose, atviros prieigos 

centruose, virtualiose mokymosi aplinkose ir kt.). 

33. Ugdymas esant ypatingoms aplinkybėms (karantinas, ekstremali situacija, ekstremalus įvykis ar 

įvykis (ekstremali temperatūra (Progimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje minus 20 °C ar 

žemesnė arba 30 °C ar aukštesnė), gaisras, potvynis, pūga ir kt.)), keliantis pavojų vaiko sveikatai 

ir gyvybei, nustatyta ypatingoji epideminė situacija dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų 

ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose)  ar kitoms  

aplinkybėms (Progimnazija brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai ir kt.) Progimnazijoje, 

dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu.  

34. Progimnazijos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms Progimnazijoje, dėl kurių 

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

priimti sprendimus:  
 

34.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:  
 

34.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę; 
 

34.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 
 

34.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 
 

34.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius / šalinančius 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;  

 34.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių Progimnazijos 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 Progimnazijos vadovo sprendimu gali būti laikinai 

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

Progimnazijos vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su valstybinės mokyklos 

(biudžetinės įstaigos) – savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, savivaldybės 

mokyklos (biudžetinės įstaigos) – savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, 

valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ir nevalstybinės mokyklos – savininku 

(dalyvių susirinkimu); 

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

grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Progimnazijos vadovas 

sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu prima Mokymosi pagal 

formaliojo švietimo 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. 

35. Progimnazijos vadovui priėmus sprendimą ugdymą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, 

Progimnazija: 

35.1. vadovaujasi Progimnazijoje parengtomis nuotolinio ugdymo organizavimo taisyklėmis; 

35.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 

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

35.3. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese pasirinkta kita mokymo forma ir būdu, 

susitarti dėl galimų šios problemos sprendimo būdų, pasirinkimo alternatyvų, galimos pagalbos 

priemonių. Pastebėjus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis 

Progimnazijoje, jeigu Progimnazijoje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir 

sveikatai. Nesant galimybių ugdymo proceso organizuoti Progimnazijoje, ugdymo proceso 

organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas;  
 

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

ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 

35.5. skiria ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) 

sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau 50 procentų – asinchroniniam ugdymui. Per mokslo metus 

šiuo būdu ugdymas gali vykti iki 10 procentų (galima išimtis, jei  ekstremalūs atvejai vyksta ilgesnį 

laikotarpį); 

35.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu mokymo 

būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui skiriamas 

pamokas. Galima nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė per dieną – iki 2 val.; 

35.7. susitaria su mokytojais dėl tarpdalykinio bendradarbiavimo, ugdymo turinio integracijos, kad 

asinchroniniu būdu vykdomas ugdymo procesas būtų įvairus ir prasmingas: tikslingas tiesioginio 

transliavimo internetu ar televizijoje pamokų stebėjimas, filmuotų užduočių atlikimas, užduočių 

atlikimas elektroninėse platformose, knygų skaitymas, užduočių atlikimas iš vadovėlių ir t. t., 

atsižvelgiant į mokinių galimybes ir amžiaus ypatumus; 

35.8. susitaria, kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, kaip pateikiama ugdymui(si) reikalinga 

medžiaga ar informacija, kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir 

paaiškinimų, kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų krūvis, kaip 

suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami 

įvertinimai ir pan.; 



 

35.9. paskiria asmenį (-is), kuris(-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymosi proceso organizavimo 

tvarką, švietimo pagalbos teikimą ar komunikuos kitais svarbiais klausimais (pvz., informacinių 

komunikacinių technologijų perdavimas mokiniams, pagalbos teikimas diegiant, naudojantis 

informacinių technologijų programomis ar pan.) tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar 

aplinkybės mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negalėjo būti organizuojamas kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu. Informacija apie tai skelbiama Progimnazijos tinklalapyje; 
5. 

35.10. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms grįžti prie įprasto ugdymo proceso 

organizavimo. 

36. Atsiradus ugdymo planuose nenumatytiems atvejams, Progimnazija ugdymo proceso metu gali 

koreguoti ugdymo plano įgyvendinimą arba mokinio individualų ugdymo planą priklausomai nuo 

mokymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti. 

37. Organizuodama Ugdymo procesą Progimnazija vadovaujasi patvirtintomis Lietuvos higienos 

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

saugos reikalavimai“. 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

38. Pradinio ugdymo programos turinį sudaro: dorinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis 

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

39. Mokomųjų valandų pasiskirstymas 1–4 klasėse. Progimnazijos ugdymo plano kontaktinių valandų 

skaičius negali viršyti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr.679 „Dėl 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numatyto 

kontaktinių valandų skaičiaus. Dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius per mokslo 

metus Bendrajai ugdymo programai įgyvendinti (pamokų skaičius per savaitę (pamokų skaičius per 

metus)):  

 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 

Dorinis 

ugdymas 

(etika/tikyba) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

Lietuvių 

kalba 

(gimtoji) 

8 

(280) 

8 

(280) 

8 

(280) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

Užsienio 

kalba I-oji 

(anglų kalba) 

- - - 2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

Matematika 4 

(140) 

4 

(140) 

4 

(140) 

5 

(175) 

5 

(175) 

5 

(175) 

4 

(140) 

4 

(140) 

4 

(140) 

5 

(175) 

5 

(175) 

5 

(175) 
Pasaulio 

pažinimas 
2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 
Dailė ir 

technologijos 
2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

Muzika 
2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 
Fizinis 

ugdymas 
3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 
Valandų 

skaičius 

mokiniui 

22 

(770) 

22 

(770) 

22 

(770) 

24 

(840) 

24 

(840) 

24 

(840) 

23 

(805) 

23 

(805) 

23 

(805) 

24 

(840) 

24 

(840) 

24 

(840) 



 

NEPRIVALOMOS 
Valandos, 

skirtos  

mokinių 

ugdymo(si) 

poreikiams 

tenkinti  

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

Neformalusis  

vaikų 

švietimas 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

2 

(35) 

 

40. Įgyvendinant ugdymo programą per visų dalykų pamokas skatinami mokinių skaitymo (teksto 

suvokimo), kalbėjimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimai:   

40.1. pamokų metu mokiniai prašomi užduotis skaityti garsiais ir aiškiai;  

40.2. daugiau dėmesio skiriama mokinių atsakinėjimui žodžiu;  

40.3. užduotys papildomos atvirojo tipo klausimais, reikalaujančiais nuomonės išsakymo ar 

argumentavimo;  

40.4. visų dalykų atliekamuose rašto darbuose taisomos gramatinės klaidas;  

40.5. skiriamas dėmesys ir aukštesniesiems skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimams lavinti. 

41. Valandos, mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti 1–4 klasėse skiriamos, įvertinus mokinių 

ugdymosi poreikius, atsižvelgiant į mokyklos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo 

problemas, ir naudojamos: 

41.1. jei klasėje mokinių skaičius siekia iki 11, tai valandos, 1–4 klasių mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti, neskiriamos;  

41.2. jei klasėje mokinių skaičius nuo 12 iki 24, tai klasei skiriama 1 val. skaitymo, rašymo, 

matematinių gebėjimų ugdomajai veiklai, individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi 

pagalbai teikti; 

42. Klasių dalijimas į grupes ir laikinųjų grupių sudarymas: 

42.1. klasės dalijamos į grupes: 

42.1.1. doriniam ugdymui, jei vienos klasės mokinių tėvai mokiniams yra parinkę tikybą ir etiką, 

mokinių skaičius grupėje – ne mažiau 12 mokinių. Esant mažesniam mokinių skaičiui, laikina grupė 

sudaroma iš paralelės ar kitų tos pačios programos klasių mokinių; 

42.1. 2. užsienio kalbai mokyti 3–4 klasėse esant ne mažiau 21 mokiniui; 

42.2.  laikinosios grupės sudaromos iš paralelių klasių mokinių, atsižvelgiant į turimas mokymo lėšas 

aktualias mokinių saugumo užtikrinimo priemones: 

42.2.1. grupinėms konsultacijoms organizuoti; 

42.2.2. specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 

42.2.3. mokinių ugdymosi poreikiams tenkinanti skirtose konsultacijose; 

42.2.4. neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti; 

42.3. nesant galimybių sudaryti laikinosios grupės, sudaroma grupė iš kelių klasių mokinių (dorinio 

ugdymo (etikos/tikybos) mokymui 1–4 klasėse). 

42.4. Mokinių skaičius grupėse: 

42.4.1. mažiausias mokinių skaičius laikinojoje grupėje – 12 mokinių, didžiausias – 24 mokiniai (jei 

laikinoji mobili grupė sudaroma paralelėse klasėse); 

42.4.2. mažiausias mokinių skaičius laikinojoje grupėje – 12 mokinių, didžiausias – 19 mokiniai (jei 

laikinoji mobili grupė sudaroma tos pačios programos klasėse); 

42.4.3. neformaliojo švietimo veikloje minimalus mokinių skaičius grupėje – 12; 

42.4.4. ne daugiau kaip 24 pradinio ugdymo programos mokiniai (išskyrus užsienio kalbos grupę); 



 

42.4.5. klasės užsienio kalbos grupių skaičiui įtakos neturi, jei mokslo metų eigoje pakito (padidėjo / 

pamažėjo) mokinių skaičius;  

42.4.6. pradinio ugdymo bendrosios programos ugdymo dalykams (matematika, lietuvių kalba 

(gimtoji), pasaulio pažinimas, fizinis ugdymas, dailė ir technologijos, muzika) mokyti laikinosios 

grupės pagal gebėjimų grupes iš kelių klasių mokinių nesudaromos. 

42. Mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, specialiosios 

medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams klasės fizinio ugdymo pamokų metu siūloma kita 

veikla – savišvieta progimnazijos bibliotekoje ir kompiuterizuotoje skaitykloje (esant plaukimo 

pratyboms), fizinio ugdymo pamokos stebėjimas, fizinio ugdymo veiklos  individualizavimas. 

43. Formuojant integralų klasės(-ių) ugdymo turinį (nesuskaidytą į atskirus dalykus), Progimnazijoje: 

43.1.1. numatomi integruoto ugdymo laikotarpiai, dienos ugdymo proceso pradžia ir pabaiga, 

preliminarus ugdymo veiklų laikas; 

43.1.2. numatomi integraciniai/jungiamieji ugdymo turinio elementai (ugdymo(si) pasiekimai, 

ugdomos mokinių kompetencijos, iškelti ugdymo tikslai ir kt.); 

43.1.3. numatomi ugdymo turinio integravimo būdai (kai integruojami visi ar keli ugdymo dalykai); 

43.1.4. numatoma galimybė derinti Bendrosios programos ir neformaliojo vaikų švietimo programų 

turinį; 

43.1.5. planuodami ugdymo laiką, išlaikomos metams klasei ugdymo dalykams skiriamos pamokos, 

nurodytos Bendrojo ugdymo plano 27 punkte; 

43.2. ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas numatomas 

vadovaujantis Higienos norma; 

43.3. ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (integruotos veiklos, 

kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.): 

43.3.1. ugdymo procesas gali būti skirstomas į įvairios nepertraukiamos trukmės ugdymo periodus; 

43.3.2. ugdomoji veikla per dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandos, 2–4 klasėse – 6 

valandos (atsižvelgiant į tai, kiek progimnazija skiria laiko neformaliojo vaikų švietimo 

programoms įgyvendinti. Į šį laiką neįskaičiuojama Visos dienos grupės veiklai skirtas laikas; 

43.3.3. ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo formomis, 

įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys; 

43.3.4. ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik Progimnazijoje, bet ir už jos ribų (muziejuose, 

parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.). 

 

TREČIASIS SKIRSNIS  

 NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

44. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-

554, kitą neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančią įstatyminę bazę, Progimnazijoje 

galiojančiomis tvarkomis. 

45. Neformaliojo vaikų švietimo veikla įgyvendinama realizuojant:  

45.1. neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas moksleivio krepšelio lėšomis ir 

tikslinėmis savivaldybės lėšomis, būrelių veikla yra nemokama;   

45.2. pažintinę veiklą, organizuojamą pagal Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo 

metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. 

spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1934 (Žin., 2007, Nr. 105-4319), Kultūros paso lėšomis;  

45.3. projektinę ir kt. veiklas.   



 

46. Progimnazija, mokslo metų pabaigoje, bendradarbiaudama su mokinių savivaldos institucija, 

įvertina neformaliojo švietimo poreikius ir atsižvelgdama į juos, numatomus ugdymo prioritetus, 

progimnazijos lėšas siūlo neformaliojo švietimo programas.  

47. Neformaliojo vaikų švietimo programos: 

47.1. mokiniai neformaliojo vaikų švietimo programas renkasi laisvai, padedančias atsiskleisti jų 

pomėgiams, talentams. Jos yra neprivalomos ir laisvai pasirenkamos pagal progimnazijos 

intelektualinius ir materialinius išteklius, būrelių veikla yra nemokama; 

47.2. mokiniams, gyvenantiems nepalankiomis socialinėmis, ekonominėmis, kultūrinėmis sąlygomis, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atvykusiems ar grįžusiems iš užsienio valstybių, 

rekomenduojama įsitraukti į veiklas po pamokų; 

47.3. neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas direktoriaus įsakymu patvirtintomis neformaliojo 

švietimo programomis; 

47.4. neformaliojo vaikų švietimo programos yra rengiamos atsižvelgiant į bendruosius iš valstybės ir 

savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus Lietuvos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro. Gali būti rengiamos ir siūlomos neformaliojo švietimo ugdymo programos, 

parengtos derinant bendrosios ugdymo programos dalykų programų ir neformaliojo švietimo turinį, 

kurios padeda gerinti mokinių pasiekimus, tobulinti bendrąsias kompetencijas (pvz., skaitymo, 

kūrybinių gebėjimų plėtojimo, gamtamokslinio tyrinėjimo, pažinimo ir pan.).  

48. Neformaliojo švietimo veikla skiriama meninėms, sportinėms, socialinėms, praktinėms, 

dalykinėms (gamtos pažinimo, informacinių technologijų, kalbinėms) vaikų kompetencijoms 

ugdyti. Nustačius mokinių poreikius, meninei veiklai  skiriama 50 proc. neformaliojo švietimo 

valandų,  sportinei veiklai – 13 proc., kita – 37 proc., iš jų – STEAM veiksmų plano įgyvendinimui 

– 62 proc. (1-4 kl. neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skirtų valandų). 

49. Neformaliajam vaikų švietimui 1–4 klasėms ugdymo valandų skaičius per metus numatomas 

bendrojo ugdymo plano 39 punkte. Šios valandos turi būti naudojamos tik neformaliojo vaikų 

švietimo programoms įgyvendinti (priedas Nr.2). 

50. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo principai: 

50.1.  mokslo metų pabaigoje bendruomenei pristatoma būrelių veikla (įvairiomis formomis), 

įvertinami vaikų neformaliojo švietimo programų rezultatai (žodinis aptarimas); 

50.2. įvertinus mokinių poreikius ir progimnazijos galimybes, iki 2020 m. birželio 19 d. parengiama 

programų kitiems mokslo metams pasiūla, o mokytojų parengtas neformaliojo švietimo  programas 

direktorius įsakymu tvirtinamos iki 2020 m. rugsėjo 3 d.; 

50.3.  būrelių užsiėmimų grafikas tvirtinamas Progimnazijos direktoriaus įsakymu ir skelbiamas 

internetinėje svetainėje bei Progimnazijos viešosiose erdvėse; 

50.4.  neformaliojo švietimo grupėje turi būti ne mažiau 12 mokinių. Neformaliojo vaikų švietimo 

programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių registre. Mokslo metų bėgyje gali keistis 

būrelio narių skaičius – priimami nauji mokiniai, esantys nariai nustoja lankyti užsiėmimus; 

50.5.  mokslo metų pradžioje sudaromas neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis, būrelių 

vadovai veiklą pildo elektroniniame dienyne; 

50.6.  Progimnazijos nustatyta tvarka mokinių atostogų metu veikla nevykdoma (išskyrus tuos atvejus, 

kai to pageidauja mokytojas). 

51. Progimnazijoje mokiniams sudarytos sąlygos lankyti Visos dienos mokyklos grupes. Mokinių 

skaičius grupėse – ne mažiau 15 mokinių. Visos Dienos Mokyklos (toliau – VDM) tikslas – sudaryti 

sąlygas kokybiškam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam visapusiškam kiekvieno 

vaiko ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje. VDM veikla apima tarpusavyje suderintą formalųjį 

ir neformalųjį ugdymą, švietimo pagalbos, socialinių, kultūros visuomenės sveikatos priežiūros 



 

paslaugų teikimą ir kitą, visapusiškam mokinių ugdymuisi, sveikatinimui, poilsiui reikalingą veiklą. 

VDM grupes mokiniai gali lankyti Progimnazijos direktoriui pateikus tėvų prašymą.  

52. Neformalųjį vaikų švietimą mokytojas organizuoja ne tik Progimnazijoje, bet ir už jos ribų, 

planuoja veiklų intensyvumą, periodiškumą, trukmę. 

53. Progimnazija bendruomenės iniciatyva priklauso gamtosauginių mokyklų tinklui ir kiekvienais 

metais savo veikla siekia Žaliosios vėliavos, įgyvendindama parengtą veiklų planą. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ UGDYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS  

 

54. Mokinių mokymasis 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 „Dėl mokinių 

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimu (2016 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu Nr. V-1125): 

54.1. Bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo dalykus ar 

integruojant ugdymo turinį. Rekomenduojama įgyvendinti visas Bendrosios programos dalykų 

programas, išskyrus fizinio ugdymo programą; 

54.2.  sergančių mokinių mokymui, suderinus su mokinio tėvais (globėjais/rūpintojais/tėvų teisių 

turėtojais) ir, atsižvelgiant į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, sudaromas Mokinio 

individualaus ugdymo planas, kuriame, pagal galimybes, įgyvendinamos visos Bendrosios 

programos dalykų programos, išskyrus fizinio ugdymo programą, sudaromas ugdomųjų veiklų 

tvarkaraštis; 

54.3.  mokinys, gydytojų konsultacinės komisijos leidimu, dalį pamokų gali lankyti mokykloje arba 

mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Šios pamokos įrašomos į mokinio 

individualų ugdymo planą;  

54.4.  mokiniams, kurie mokosi namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio 

mokymosi forma), konsultacijoms grupėje skiriama 40 procentų, individualioms konsultacijoms – 

15 procentų Bendrojo ugdymo plano 27 punkte nustatytų pamokų per metus, o mokiniams, kurie 

mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupinio mokymosi forma), skiriamos 

Bendrojo ugdymo plano 27 punkte nustatytos pamokos per metus; 

54.5.  namie savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma) 

mokomam mokiniui skiriamų pamokų skaičius: 

Klasės 1–3 4 

Metinės valandos 315 385 

Savaitinės pamokos 9 11 

 

55. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais/rūpintojais/tėvų teisių turėtojais), mokinys direktoriaus 

įsakymu gali būti atleidžiamas nuo kai kurių pamokų ir nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir 

fizinio ugdymo. Tada elektroniniame dienyne ir mokinio individualaus ugdymosi plane prie dalykų, 

kuriuos nereikės mokytis, įrašoma „atleista“.  

56. Pagal valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) – savininko teises ir pareigas įgyvendinančia 

institucijos priimtus sprendimus mokiniai pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo bendrąsias 

programas Progimnazijoje negali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje.  

 



 

PENKTASIS SKIRSNIS 

 

IŠVYKSTANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ASMENŲ, BAIGUSIŲ 

UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PRADINIO UGDYMO 

PROGRAMOS DALĮ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS   

 

57. Progimnazija, atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos Pradinio 

ugdymo programos dalį (toliau – tarptautinė pradinio ugdymo programa) ar priešmokyklinio 

ugdymo programos dalį:  

57.1. priima 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“, susipažinusi su atvykusiųjų asmenų lūkesčiais ir norais dėl mokymosi kartu 

su bendraamžiais, kita aktualia įstatymine baze; 

57.2. tėvų (globėjų /rūpintojų / tėvų teisių turėtojų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais 

kalendoriniais metais sueina šešeri metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu užsienio 

valstybėje vaikas buvo ugdomas mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo 

programas ir tėvai (globėjai / rūpintojai / tėvų teisių turėtojai) pateikia tai patvirtinančius įrodymus; 

57.3. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdžiusį Lietuvoje pagal 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 9 straipsnio 3 punktu; 

57.4. informuoja valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją 

instituciją ar jos įgaliotą asmenį, valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ir 

nevalstybinės mokyklos savininką (dalyvių susirinkimą); 

57.5. kartu su mokinio tėvais (globėjais / rūpintojais / tėvų teisių turėtojais) ar teisėtais mokinio 

atstovais numato atvykusio mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvą, aptaria švietimo 

pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos: 

57.5.1. jei nustato, kad reikalinga tikslinė pagalba programų skirtumams pašalinti, mokiniui sudaromas 

individualus ugdymo planas, kuriame nurodoma, kokia pagalba (atskirų ugdomųjų dalykų, lietuvių 

kalbos ar socialinių kultūrinių kompetencijų ir kt.) ir kaip bus teikiama. Individualiame ugdymo 

plane gali būti numatytas pamokų skaičiaus perskirstymas tarp atskirų dalykų, numatytų Bendrųjų 

ugdymo planų 27 punkte; 

57.5.2. numato mokinio apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę, teikiamos pagalbos formas ir būdus; 

mokyklos, mokinio ir tėvų įsipareigojimus. Pagalbos teikimas gali būti numatomas kelerių metų 

laikotarpiui; 

57.5.3. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais) ar teisėtais mokinio atstovais ir teikia 

informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą; 

57.5.4. prireikus, pasitelkia mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai 

įsitraukti į progimnazijos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis; 

57.5.5. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, atliepiančias besimokančiojo poreikius. 

58. Mokiniui, nemokančiam ar nepakankamai mokančiam lietuvių kalbą, progimnazija sudaro sąlygas 

intensyviai tobulinti lietuvių kalbos gebėjimus, nukreipdama  mokinį į  ugdymosi poreikiams 

tenkinti skiriamas pamokas. Intensyviai lietuvių kalbos mokoma(si) iki vienų metų (išimtiniais 

atvejais ir ilgiau), o pagalbos teikimas numatomas keleriems (2–4) metams. 

 



 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

 

 BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ,  

INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

59. Ugdymo turinys formuojamas bendruomenės – mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimu ir 

demokratinėmis nuostatomis, atsižvelgiant į Progimnazijos tikslus, stebėsenos rezultatus, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo informaciją, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo testų, 

nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatus, progimnazijos veiklos įsivertinimo 

duomenis, mokinių, jų tėvų, pedagogų siūlymus, intelektualinius ir materialinius resursus, tradicijas, 

galimybes ir poreikius. 

60. Adaptacinis laikotarpis pradedantiems mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir naujai 

atvykusiems mokiniams – 1 mėnuo. Siekiant padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, į šią veiklą 

įtraukiamas klasei vadovaujantis mokytojas, mokiniai savanoriai, dalykų mokytojai, Progimnazijos 

švietimo pagalbos specialistai, psichologas, administracija. Per adaptacinį laikotarpį mokinių 

pasiekimai ir pažanga vertinama žodžiu. Adaptacinio laikotarpio metu mokytojai taiko individualius 

mokinių pažinimo metodus, stebi mokinių mokymosi stilius. 

61. Ugdymo turinio formavimo principai, planavimo laikotarpiai: 

61.1.  ugdymo turinys formuojamas laikantis šių principų: 

61.1.1. prieinamumo ir aktualumo; 

61.1.2. sistemingumo ir koncentriškumo; 

61.1.3. integralumo ir kontekstualumo; 

61.2. mokomųjų dalykų ugdymo turinys planuojamas mokslo metams, rašant ilgalaikius planus: 

61.3. planuojant orientuojamasi į nurodytą dalyko programai skiriamų valandų skaičių bei ugdymo 

proceso trukmę – 175 ugdymo dienas; 

62. Ugdymo turinio planavimo tvarka: 

62.1.  ugdymo turinys planuojamas vadovaujantis Bendrosiomis pradinio ugdymo programomis. 

Ilgalaikiai dalykų mokymo planai rengiami mokyklos nustatyta forma. 1–4 klasių ir dalykų 

mokytojai rengia ilgalaikius planus pagal Metodinės tarybos patvirtintą formą, juos derina 

metodinėse grupėse. 

62.2.  Ilgalaikio dalyko plano rašymas:    

62.2.1.  ilgalaikis dalyko planas – dalyko ugdymo ir turinio gairės, mokytojo parengtos atsižvelgiant į 

numatomus mokinių pasiekimus pagal bendrąsias programas, tvirtinamas Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro; 

62.2.2. pradinių klasių ilgalaikius dalyko planus pradinių klasių mokytojai rašo 1 metams; 

62.2.3. ilgalaikiai planai rengiami ir aprobuojami metodinėje taryboje iki rugsėjo 1 d. ir pateikiami 

Progimnazijos direktoriaus tvirtinimui 2020 m. rugsėjo 1 d. 

62.3. Rekomenduojama ilgalaikių planų struktūra: 

62.3.1. titulinis lapas: progimnazijos pavadinimas, dalyko pavadinimas, klasė, valandų skaičius, 

mokytojas, jo pareigybės pavadinimas, kvalifikacinė kategorija; 

62.3.2. aprobavimo metodinėje taryboje žyma; 

62.3.3. įžanginė dalis: situacijos analizė, tikslas ir uždaviniai, darbo sėkmės kriterijai, klasės vadovo 

darbo gairės, metodai, vadovaujamojo darbo valandų paskirstymo aprašymas, mokymo ir 

mokymosi priemonės, ugdymo metodai, valandų paskirstymas pagal mokomuosius dalykus, 

vertinimo principai ir būdai, mokymo ir mokymosi pasiekimų planavimas, darbo formos; 



 

62.3.4. ugdymo turinys (lentelė): eilės numeris arba numatomas laikas, tema, valandų skaičius, 

pastabos (integracija, integruoto turinio laikotarpis, integraciniai–jungiamieji ugdymo turinio 

elementai, projektinė veikla, integruotos pamokos, diferencijavimas ir individualizavimas); 

62.3.5. ilgalaikiuose mokomųjų dalykų planuose pasirinktos integruojamos programos, numatomas 

informacinių technologijų panaudojimas, tarpdalykinė integracija, refleksija. 

62.4. ugdymo turinys planuojamas ugdymo laikotarpiams: 

62.4.1. priešmokyklinio ugdymo programoms, pradinio ugdymo ilgalaikiams planams, neformaliojo 

vaikų švietimo programoms, klasių vadovų veiklai įgyvendinti – mokslo metams; 

62.4.2. specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo programoms įgyvendinti – metams. 

63. Užduotys namuose mokiniams skiriamos (1 kl. mokiniams namų darbų užduotys 

rekomendacinio pobūdžio). Mokytojai užtikrina, kad užduotys: 

63.1. atitinka mokinio galias; 

63.2. būtų naudingos tolesniam mokymuisi; 

63.3.  nebūtų užduodamos atostogoms; 

63.4.  nebūtų skirtos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

64. Mokslo metų pradžioje pradinio ugdymo mokytojai planuoja ugdymo procesą, siekdami  

kompensuoti patirtas ugdymosi spragas nuotolinio mokymo metu.  

65. Mokiniai, kurie negali tinkamai įvykdyti užduočių, skirtų atlikti namuose (jeigu jos skiriamos), 

dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, gali jas atlikti Visos dienos darbo grupėje, 

konsultacijose. 

66. Progimnazija organizuoja mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir remdamasi turimais 

duomenimis, jeigu reikia, koreguoja ugdymo procesą. 

67. Progimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo aukštesnių 

pasiekimų.  

68. Progimnazija, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, mokymosi pagalbą teikia 

kiekvienam mokiniui šiais atvejais: 

68.1. Žemų pasiekimų prevencija (iš anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų 

išvengti): 

68.1.1. dalykų mokytojai:  

68.1.1.1. mokslo metų pradžioje diagnozuoja mokinių pasiekimų lygį ir ugdymo proceso eigoje stebi 

ir pasirinktu būdu fiksuoja individualią mokinio pažangą, analizuoja rezultatus, juos aptaria 

individualiai su mokiniu ir kartą per pusmetį su mokinio tėvais (globėjais / rūpintojais / tėvų teisių 

turėtojais); 

68.1.1.2. pastebėję, kad mokinys dažnai neatlieka namų darbų, praleidžia pamokas be pateisinamos 

priežasties, vengia dirbti pamokoje, nesilaiko susitartų atsiskaitymo terminų, aiškinasi šių problemų 

priežastis ir nedelsiant reaguoja; 

68.1.1.3. apie atsiradusius mokymosi sunkumus ir galimas jų priežastis informuojami specialistai, 

mokinių tėvai (globėjai / rūpintojai / tėvų teisių turėtojai);  

68.1.1.4. remdamasis grįžtamojo ryšio informacija teikia konsultaciją pamokoje: koreguoja 

mokymą(si), pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas, individuliai konsultuoja 

mokinį; 

68.1.1.5. konsultuoja mokinius pertraukų metu; 

68.1.1.6.  mokiniam sudarytos sąlygos savanoriškai lankyti mokinių poreikiams skirtas pamokas; 

68.1.1.7. jei mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų, jo žinios kurį laiką 

nevertinamos. Mokiniui sudaroma galimybė praleistą kursą atsiskaityti dalimis, suteikiama 

reikiama konsultacija. 



 

68.1.2. klasių vadovai stebi ir analizuoja mokinių pasiekimų pokyčius ir inicijuoja problemų sprendimą 

kartu su dėstančiais mokytojais. 

68.2. Žemų pasiekimų intervencija (sprendžiant iškilusias problemas): 

68.2.1. jei mokytojas pastebi, kas mokinio pasiekimai yra stabiliai žemi ir pagalba pamokoje neduoda 

norimų rezultatų:  

68.2.1.1. nukreipia mokinius ilgalaikėms / trumpalaikėms konsultacijoms konkrečiai nurodydamas 

žinių ir gebėjimų spragą (pasirinktu būdu informuojami tėvai / globėjai / tėvų teisių turėtojai); 

68.2.1.2.  klasės vadovas  kartu su mokytojais ir  auklėtiniu aptaria mokymosi pagalbos teikimo 

priemones, pagalbos teikimo proceso galimybes; 

68.2.2. esant nepatenkinamiems tarpinių rezultatų (vedami gruodžio ir balandžio pabaigoje) 

įvertinimams, vykdomas prevencinis darbas progimnazijoje nustatyta tvarka; 

68.2.3. Mokytojų tarybos sprendimu, nepasiekus teigiamų įvertinimų, skiriami papildomi darbai, 

galimas kurso kartojimas. 

68.3. Žemų pasiekimų kompensacinės priemonės (suteikiant tai, ko mokiniai negali gauti namuose ir 

pan.): 

68.3.1.  sudarytos sąlygos 1–4 klasių mokiniams Progimnazijoje paruošti namų darbus (Visos dienos 

grupių veikla); 

68.3.2.  skatinama mokinių savitarpio pagalba,  pasitelkiant labiau pažengusius klasės mokinius; 

69. Progimnazijos direktorius inicijuoja didžiausią asmeninę pažangą padariusių  mokinių  skatinimą 

padėkomis.    

70. Progimnazija, vertindama mokinių pasiekimus ir pažangą, vadovaujasi teisės aktais, 

reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu 

(2015 m. rugsėjo 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1/76). 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS  

PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS IR MOKYMOSI PAGAL 

UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

71. Dorinio ugdymo organizavimas: 

71.1. tėvai parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tradicinės religinės 

bendruomenės ar bendrijos tikybą;   

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

prašymą; 

71.3. nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių 

mokinių. 

72. Kalbinio ugdymo organizavimas: 

72.1. lietuvių kalbos dalykas yra pradinio ugdymo programos sudedamoji dalis ir jo mokoma: 

72.1.1. pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ministro patvirtintą atnaujinto turinio lietuvių 

kalbos ugdymo programą; 

72.1.2. skiriamos 39 punkte nurodytos ugdymo valandos; 

72.1.3. skiriama kiekvienai klasei po 1 ugdymo valandą, skirtą mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti. 

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

gebėjimai turi būti ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas (pvz., naudojant 

mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę 

raišką ir rašto darbus), per projektines, kitas ugdomąsias veiklas; 

72.3.  pirmosios užsienio kalbos (anglų k.) (toliau – užsienio kalbos) mokymo organizavimas: 



 

72.3.1. užsienio kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais Pradinio ugdymo programos metais; 

72.3.2. užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriamos 2 ugdymo valandos per savaitę.   

73. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  

73.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdyti skiriama (1/2,  t. y. 35 val.) pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius 

gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalį (1/4, t. y. 17 val.) dalykui skiriamo laiko ugdymas turėtų 

vykti tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens 

telkinio ar pan.) aplinkoje, laboratorijose; 

73.2. socialiniams gebėjimams ugdytis rekomenduojama dalį (1/4, t. y. 17 val.) pasaulio pažinimo 

dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui 

palankioje aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.); 

73.3. įrengtas „Gamtamokslinių priemonių kabinetas“; 

73.3.1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Mokyklų aprūpinimas 

gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 1–4 klasėms skirtos mokymo priemonės ir įranga; 

73.3.2. progimnazijos mokinio krepšelio lėšomis įgytos vaizdinės ir praktiniams darbams skirtos 

mokymo priemonės. 

74. Matematinis ugdymas:  

74.1. organizuojant matematinį ugdymą rekomenduojama vadovautis ne tik bendrosios programos 

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

rekomendacijomis, pagal galimybes naudoti informacines komunikacines technologijas, 

skaitmenines mokomąsias priemones; 

74.2. lavinami mokinių mintino skaičiavimo įgūdžiai – 1–4 klasėse pamokų metu nenaudojami 

skaičiuotuvai (išskyrus teminėse pamokose). 

75. Fizinio ugdymo organizavimas:  

75.1. 1–4 klasėse  skiriamos 3 ugdymo valandos per savaitę; 

75.2. 2, 3 (4 – pagal Progimnazijos finansines galimybes) klasėse 1 fizinio ugdymo valanda skiriama 

plaukimo pratyboms baseine;  

75.3. 1 klasėje fizinio ugdymo pamokos vedamos su šokių elementais; 

75.4. pagal galimybes vieną kartą per dieną organizuojama fiziškai aktyvi pertrauka (judrieji žaidimai, 

aerobikos elementai, muzikinė mankšta ir t. t.);  

75.5. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su 

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

kontrolę; 

75.6. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai tėvų pageidavimu gali lankyti 

sveikatos grupes ne Progimnazijoje;  

75.7. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami 

atsižvelgiant į jų ligos pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 

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

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

rekomendacijas;  

75.8. atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ar laikinai dėl ligos fizinio ugdymo pamokų 

metu siūloma kita veikla, organizuojama sporto salėje (stalo žaidimai, šaškės, socialinė veikla, 

projektų rengimas). Šia veikla pasirūpina pradinio ugdymo mokytojas. 

76. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika): 

76.1. įgyvendinant Dailės ir technologijų programą, STEAM ugdymo metodiką 1–4 klasėse 

technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 15 val. 1 klasėje, 2–3 kl.– 21 val., 4 kl. – 29 val.; 



 

76.2. dailės ir technologijų pamokų metu sėkmingiausiai sukurti mokinių darbai viešai demonstruojami 

progimnazijos erdvėse, rengiamos mokinių kūrybinių darbų parodos miesto erdvėse. 

76.3. mokiniai, besimokantys pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programas (pvz., dailės, muzikos, sporto, kalbų) direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiami 

nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jiems numatomas šių 

dalykų mokymosi pasiekimų įskaitymas. Progimnazijos vadovas nustato nedalyvaujančių 

pamokose mokinių saugumo užtikrinimo priemones. 

77. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: 

77.1. Į bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 

77.1.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – Mokymosi 

mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 

„Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 11 priedas „Bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“). Šių programų atskirai planuoti ir vykdyti nereikia, 

jos yra integruotos į Bendrosios programos turinį;  

77.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendroji programa (į visų mokomųjų dalykų turinį);  

77.1.3. pasirinktos prevencinės programos (priedas Nr. 3). Progimnazija sudaro sąlygas kiekvienam 

mokiniui dalyvauti bent vienoje nuoseklioje ir ilgalaikėje prevencinėje programoje, kuri apimtų 

smurto, patyčių, alkoholio, tabako, taip pat kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, 

skatintų sveiką gyvenseną, įgyvendina Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. 

įsakymu Nr. V- 190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų 

patvirtinimo“. Prevencinė programa integruojama į mokomųjų dalykų turinį, neformaliojo švietimo  

turinį, per klasės vadovo veiklą. 

77.2. Progimnazijos pasirinktos kitos integruojamos ugdymo programos: 

77.2.1. etninės kultūros ugdymo programa – į lietuvių kalbos, muzikos, pasaulio pažinimo, dailės ir 

technologijų, fizinio ugdymo pamokų turinį, neformalųjį švietimą, per projektinę, popamokinę 

veiklą, kultūrinę-pažintinę veiklą; 

77.2.2. informacinių komunikacinių technologijų ugdymo programa – į matematikos, lietuvių kalbos, 

pasaulio pažinimo mokomųjų dalykų turinį, neformalųjį švietimą. Informacinės komunikacinės 

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

komunikacinių technologijų pradmenų. Ugdymo procese naudojama EMA skaitmeninė mokymosi 

aplinka, medijos plačiai naudojamos projektų rengimui, jų pristatymui. 

77.2.3. ugdymo karjerai programa – 3 val. į mokomųjų dalykų turinį, neformalųjį švietimą, klasės 

vadovo veiklą, kultūrinę-pažintinę veiklą; 

77.2.4. sveikos gyvensenos programa – į mokomųjų dalykų turinį, skiriant po 3 valandas kiekvienai 

klasei, ir fiksuojant tai dienyne kaip integruotas pamokas: į neformaliojo švietimo turinį, klasės 

vadovo veiklą, projektinėje, popamokinėje veiklose; 

77.2.5. STEAM programos integravimas į visus mokomuosius dalykus (bent po 1 temą per metus); 

77.2.6. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa integruojama į dorinio ugdymo,  pasaulio 

pažinimo programas. 

77.3. Integruojamos programos turinys įtraukiamas į mokomojo dalyko ilgalaikį planą. 

78. Integruotos pamokos aptariamos ir analizuojamos metodinėse grupėse (pagal susitarimą).   

 



 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

  

79. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrojo ugdymo programose 

dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimą, ir 

bendrąja ugdymo programa. 

80. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, remdamasis Progimnazijoje 

priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo (patvirtintas aprašas 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V1/76), 

atsižvelgdamas į klasės mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes. Planuodamas pirmos 

klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo 

pedagogo parengtomis rekomendacijomis – išvada apie vaiko pasiekimus (jei mokinys lankė 

priešmokyklinę grupę). 

81. Mokinių pasiekimai ir žinios vertinami pusmečiais ir metiniu įvertinimu. 

82. Pradinių klasių mokinių pasiekimai vertinami ir fiksuojami pagal pasiektą mokymosi lygį 

(aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas, nepatenkinamas). 

83. Planuodami ugdymo turinį ir vertinimą, mokytojai panaudoja duomenis apie mokinių pasiekimus, 

gautus, atliekant tarptautinius ir nacionalinius mokinių pasiekimų tyrimus, diagnostinius testus. 

Ilgalaikiuose planuose numato vertinimo principus ir būdus, konkretizuodami formas kasdienėje 

veikloje. 

84. Mokslo metų pradžioje mokytojai su mokiniais aptaria pamokų metu taikomus vertinimo būdus 

bei kriterijus, apimančius šiuos dėmenis: faktines dalykines žinias ir jų supratimą, gebėjimą taikyti 

žinias problemoms įvairiose situacijose spręsti, aukštesniuosius mąstymo gebėjimus darant išvadas, 

priimant sprendimus, apibendrinant informaciją. 

85. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis ugdomasis, diagnostinis, 

apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas: 

85.1. formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui informaciją 

(dažniausiai žodžiu, o esant reikalui ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo mokymosi eigą, 

esamus pasiekimus ar nesėkmes; 

85.2. diagnostinis vertinimas atliekamas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus  

paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant 

diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio 

ugdymo tikslus, mokymosi pagalbą sunkumams įveikti. 

85.3. atsižvelgiant į tai, ką norima įvertinti (vertinimo tikslas), gali būti taikomi įvairūs diagnostinio 

vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai. Per dieną 

neturėtų būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas; 

85.4. informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimo) mokiniams ir 

tėvams teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip pat nenaudojami pažymių pakaitai 

(raidės, ženklai, simboliai, ir pan.). 

85.5. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo 

programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per 

Progimnazijoje nustatytą ugdymo laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į bendrojoje ugdymo 

programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir įrašomi elektroniniame dienyne. Jo 

rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 



 

85.6. kaupiamasis vertinimas – mokinių pasiekimų ir pažangos suminis vertinimas, naudojant įvairius 

galimus vertinimo ir įsivertinimo būdus. 

85.7. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas ugdymo 

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

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

85.9. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose el. dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba 

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

85.10. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą ir nesiekiančių įgyti pradinio ugdymo išsilavinimo, bei specialiosios 

medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama 

atitinkamoje elektroninio dienyno skiltyje, įrašant „ p. p.“ arba „n. p.“. 

86. Progimnazija pasirinko elektroninį dienyną, kuriame kaupiami ir fiksuojami mokinių pasiekimai ir 

pažanga. 

87. Mokiniai ir jų tėvai (globėjai/rūpintojai/tėvų teisių turėtojai) gauna informaciją apie mokytis 

padedantį vertinimą žodžiu ir raštu: 

87.1. mokslo metų pradžioje mokiniai supažindinami su kiekvieno dalyko vertinimo sistema; 

87.2. mokytojai pamokose naudoja kaupiamojo vertinimo sistemą, aptartą dalykų metodinėse grupėse; 

87.3. pamokų metu mokytojų padedami mokiniai mokomi pagal kriterijus vertinti vienas kito ir 

savo darbą, įsivertinti pasiekimus ir pažangą; 

87.4. tėvai su pažangos ir pasiekimų vertinimu supažindinami klasių susirinkimų metu ir per 

elektroninį dienyną. 

88. Kiekvieno pusmečio pabaigoje tėvai informuojami apie vaikų daromą pažangą, su klasės vadovu 

aptaria mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus. Mokslo 

metų pabaigoje nepažangių mokinių tėvai raštu informuojami apie papildomų vasaros darbų 

atlikimą. 

89. 2, 4 klasių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo testų rezultatais mokiniai ir jų tėvai 

(globėjai / rūpintojai / tėvų teisių turėtojai) individualiai supažindinami aptariant tolesnio mokymosi 

perspektyvas. 

90. 1–4 klasių mokinių tėvai apie mokymosi pasiekimus kiekvieną mėnesį išsamiai informuojami, 

pabrėžiant vaiko ugdymo(si) sėkmę, drauge nusakant mokymosi spragas ir galimus sunkumų 

įveikimo būdus. 

91. Į 1–4 kl. mokinių asmens bylas įdedama apibendrinamojo mokinių pasiekimų vertinimo kopija. 

92. Baigus pradinio ugdymo programą, organizuojami individualūs pokalbiai (klasės mokytojas- 

būsimieji 5 kl. vadovai)  aptariant mokinio galias ir sunkumus. Į mokinio asmens bylą įdedama 

pradinio ugdymo baigimo pažymėjimo kopija.    

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

93. Diferencijuotu ugdymu atsižvelgiama į mokinio turimą patirtį, motyvaciją, interesus, siekius, 

gebėjimus, mokymosi stilių, pasiekimų lygius. Pritaikomi mokymosi uždaviniai ir užduotys, 

ugdymo turinys, metodai, mokymo(si) priemonės, mokymosi tempas, mokymosi aplinka. 

Diferencijuoto ugdymo tikslas – sudaryti sąlygos kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti 

individualios pažangos. 

94. Diferencijavimas taikomas: 

94.1. mokiniui individualiai; 



 

94.2. mokinių grupei: 

94.3. pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias mokymosi strategijas; 

94.4. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, darbo grupės), sudarant 

mišrias arba panašių polinkių, interesų mokinių grupes. 

95. Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei, nepažeidžia jų priklausymo nuolatinės klasės 

bendruomenei, gali būti trumpo laikotarpio – tik tam tikroms užduotims atlikti arba tam tikro 

dalyko pamokoms. Pergrupavimo tikslai ir principai nedaro žalos mokinio savivertei, tolesnio 

mokymosi galimybėms, mokinių santykiams klasėje ir Progimnazijoje. Progimnazija analizuoja, 

kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, individualizavimas, kokį poveikį jis daro 

pasiekimams ir pažangai, priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant 

sprendimus, atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, 

individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus. 

 

IV SKYRIUS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIŲ DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGNANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

 

96. Progimnazija, atsižvelgdama į mokinių, kuriems reikalinga pagalba dėl specialiųjų ugdymosi 

poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės pagalbos tarnybos, Progimnazijos vaiko gerovės 

komisijos rekomendacijas, vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 

m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimu (2017 m. rugpjūčio 30 d. 

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-657).  

97. Progimnazijos Vaiko gerovės komisija kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių, sudaro individualų ugdymo planą, kuriame nurodomos bendrosios programos, pritaikytos 

ar individualizuotos programos, įgyvendinamos pagal Bendrojo ugdymo plano 27 ir 65 punktus, 

švietimo pagalbos teikimas, specialiosios pratybos ir pamokos, kitų specialistų teikiama pagalba, 

paskiria pagalbos plano koordinuojantį asmenį. Koordinuojantis asmuo numato tarpinius ugdymosi 

ir pagalbos tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimą, periodiškai aptaria pasiektus rezultatus. 

98. Švietimo pagalba (psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė ir specialioji) 

teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

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

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 

8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 

V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu 

Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 



 

99. Progimnazijoje nesant švietimo pagalbos specialistų, kiekvienam mokiniui, kuriam  pedagoginė 

psichologinė tarnyba, Progimnazijos vaiko gerovės komisija rekomenduoja teikti specialistų 

pagalbą,  skiriama nuo 70 iki 140 pamokų per metus (nuo 2 iki 4  per savaitę) individualioms 

konsultacijoms ir (ar) švietimo pagalbai. 

100. Progimnazija, kurioje nėra švietimo pagalbos specialistų,  gali organizuoti švietimo pagalbą 

mokiniams pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, taip pat gali pirkti  švietimo specialistų 

paslaugas iš kitos savivaldybės ar kitų įstaigų pagal nustatytus įkainius, suderinus tai su savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, dalyvių susirinkimu. 

101. Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi reikmes, pritaikoma Bendroji programa, formuojamas 

ugdymo turinys (integralus ar pagal dalykus), parenkamos mokymosi organizavimo formos 

(pamoka, projektinė veikla ar pan.), pritaikomos ugdymosi erdvės, parenkamos ugdymui skirtos 

techninės pagalbos priemonės ir specialiosios mokymo priemonės ir pan. 

102. Organizuodama mokinių, kuriems reikalinga pagalba dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, 

Progimnazija atsižvelgia į: 

102.1. mokinių turimus specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, dideli ir labai 

dideli); 

102.2. mokymo(si) formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

102.3. Progimnazijos ir tėvų (globėjų / rūpintojų / tėvų teisių turėtojų) įsipareigojimus, įteisintus 

mokymo sutartyje.  

ANTRASIS SKIRSNIS  

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

103. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių ir besimokančiam pritaikant ar 

individualizuojant Bendrąsias programas, rengiamas individualus ugdymo planas, siekiant tenkinti 

jo pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, padėti mokytis, pripažįstant ir plėtojant jo 

gebėjimus ir galias, teikiant švietimo pagalbą. 

104. Progimnazija, rengdama individualų ugdymo planą: 

104.1. pritaiko Bendrąjį ugdymo planą iki 20 procentų koreguodama dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų pamokų skaičių, nurodytą Bendrojo ugdymo plano 27 punkte; 

104.2.  numato specialiąsias pamokas, siūlo kitus dalykus, galinčius ugdyti mokinių raštingumą, 

suteikti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, padėsiančias būti savarankiškesniems, ugdytis pagal 

aukštesnio lygmens ugdymo programą.  

104.3.  gali didinti pamokų skaičių (nedidinant mokiniui privalomų pamokų skaičiaus per mokslo 

metus), skirtą meniniam, technologiniam, sveikatos ugdymui; 

104.4.  teikia mokymosi pagalbą, padedančią įveikti mokymosi sunkumus, kylančius dėl specialiųjų 

ugdymosi poreikių; 

104.5.  gali mažinti minimalų privalomą pamokų skaičių iki 9 procentų Bendrojo ugdymo planų 27 

punkte nurodytų pamokų skaičių per metus, didinant neformaliojo vaikų švietimo valandų skaičių, 

besimokantiems pagal Pradinio ugdymo individualizuotą programą; 

104.6.  per mokslo metus gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų 

pamokų skaičių; 

104.7. gali intensyvinti mokiniui teikiamą specialiąją pedagoginę ar švietimo pagalbą nustatytą 

laikotarpį, skirdama papildomų pamokų kiekvienam mokiniui individualiai ar mokinių grupei; 

104.8. užtikrina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi tęstinumą ir nuoseklumą. 

105. Sutrikusios klausos mokiniui mokykla skiria: 



 

105.1. lietuvių kalbai ne mažiau kaip 210 pamokų per metus (6 per savaitę), dalykinei praktinei veiklai 

ne mažiau kaip 70 pamokų per metus (2 per savaitę), dailei ne mažiau kaip 35 pamokas per metus 

(1 per savaitę), muzikinei ritmikai ne mažiau kaip 70 pamokų per metus (2 per savaitę); 

105.2. tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo individualioms pratyboms ne mažiau kaip 70 

pamokų per metus (2 per savaitę) (kochlearinių implantų naudotojams ne mažiau kaip 70 pamokų 

per metus (2 per savaitę). Tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo individualios pratybos gali 

vykti lietuvių kalbos pamokose ar po pamokų įvairiomis formomis. Pratybų ir lietuvių kalbos 

pamokų turinys turi derėti. 

106. Mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimą, mokykla skiria: 

106.1. specialiųjų pamokų tarčiai, kalbai ir klausai lavinti; 

106.2. individualioms ir grupinėms pratyboms 1–4 klasėse ne mažiau kaip 35 pamokas per metus (1 

per savaitę); 

106.3. žymių ar labai žymių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiam mokiniui, bendraujančiam 

alternatyvios komunikacijos būdu, tarties, kalbos ir komunikacijos ugdymą, padedant specialistui, 

galima integruoti į komunikacinės, pažintinės veiklos ir į lietuvių kalbos pamokas, pratybas. Pratybų 

ir lietuvių kalbos pamokų turinys turi derėti. 

107. Mokiniui, turinčiam judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, mokykla skiria pamokas  

komunikaciniams gebėjimams ugdyti. 

108. Mokinys, dėl intelekto, klausos, kalbėjimo ir kalbos, įvairiapusių raidos, mokymosi sutrikimų, 

turintis kochlearinius implantus ir didelių bei labai didelių mokymosi sutrikimų, Bendrojo ugdymo 

plano 27 punkte išvardintus mokomuosius dalykus gali mokytis vėliau, keisti juos kitais dalykais ar 

būti atleidžiamas, atsižvelgiant į mokyklos Vaiko gerovės komisijos siūlymus bei tėvų (globėjų / 

rūpintojų / tėvų teisių turėtojų) sutikimą. 

109. Mokiniui, kuris mokosi pagal Pradinio ugdymo individualizuotą programą, ugdymo planas 

sudaromas atsižvelgiant į mokinio intelektines galias (sutrikimo lygį), mokymosi formą, mokymo 

organizavimo būdą ir klasės paskirtį, vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 27 ir 65 punktais: 

109.1. mokiniui, turinčiam kompleksinių sutrikimų, kurių derinio dalis yra nežymus intelekto 

sutrikimas, ugdymo plane skiriama specialiųjų pamokų sutrikusioms funkcijoms lavinti ir 

individualiai ar grupinei specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 

109.2. mokiniui, turinčiam įvairiapusių raidos sutrikimų (autizmas ir kt.), rengiant mokinio individualų 

ugdymo planą  skiriama 35 ir daugiau pamokų per metus (1 ir daugiau per savaitę) komunikacijai 

ir kalbos suvokimui didinti, sunkumams socialinėse situacijose įveikti ir socialiniams ryšiams 

ugdymo įstaigoje formuoti, sensorinėms problemoms spręsti, kitiems įgūdžiams, reikalingiems 

socialinei įtraukčiai formuoti, dienotvarkei rengti; 

109.3. neformalųjį švietimą galima organizuoti ir per mokinių atostogas (išskyrus vasaros atostogas); 

109.4. ugdymo veiklos mokytojo nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos, atsižvelgiant į mokinio 

poreikius, sveikatos būklę, kitų ugdyme ir švietimo pagalbos teikime dalyvaujančių specialistų 

rekomendacijas;  

109.5. mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, individualioms ir grupinėms specialiosioms, 

logopedo pratyboms 1–4 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 35 pamokos per metus (1 per savaitę). 

109.6. specialiajai pedagoginei  pagalbai 1–4 klasėse skiriama ne mažiau kaip 70 pamokų per metus (2 

per savaitę). Individualių, pogrupinių, grupinių pratybų metu padedama mokytis, lavinamos vaiko 

sutrikusias funkcijos. Specialusis pedagogas atlieka mokinio pirminį pedagoginį vertinimą, nustato 

sutrikimo pobūdį, individualius poreikius, konsultuoja mokytojus individualizuojant ir pritaikant 

Bendrojo ugdymo programas; 



 

109.7. mokytojo padėjėjas, pagal galimybes, teikia pagalbą pamokoje vidutinių, didelių ir labai didelių 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Užtikrina vaiko saugumą pertraukų metu. 

109.8. socialinis pedagogas užtikrina mokinių lankomumą, padeda spręsti  elgesio problemas. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

110. Atsižvelgiant į individualias mokinio galimybes ir specialiųjų poreikių lygį, įvairiapusių raidos 

sutrikimų turintys mokiniai gali būti ugdomi bendroje klasėje, skiriant mokytojo padėjėją (esant 

dideliems specialiesiems poreikiams – būtina skirianti mokytojo padėjėją; vidutiniams 

specialiesiems poreikiams – progimnazijos pagal galimybes). 

111. Mokykla, organizuodama mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymą: 

111.1. parengia individualų pagalbos vaikui planą, kuriame numato mokinio tolesnio mokymosi 

perspektyvą ir socialinio elgesio pasiekimus, aptaria švietimo pagalbos teikimo formas ir būdus, 

elgesio prevencijos ir intervencijos būdus, socialinių įgūdžių ugdymo veiklas. Periodiškai (ne rečiau 

kaip kartą per mėnesį) arba užfiksavusi mokinio pažangą ar nustačiusi, kad ugdymo procese pažanga 

nedaroma, peržiūri ir koreguoja individualų pagalbos vaikui planą; 

111.2. paskiria pagalbos vaikui plano įgyvendinimą koordinuojantį asmenį, kuris kartu su vaiku, jo 

tėvais (globėjais / rūpintojais / tėvų teisių turėtojais) numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų 

įgyvendinimo žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams 

aptarti; 

111.3. parengia pritaikytą mokiniui nuolatinę mokymosi vietą, prireikus naudoja sieneles/ širmas, 

skirtas dėmesiui koncentruoti ugdymo proceso metu, triukšmui mažinti. Įrengia kiek įmanoma 

labiau nuo triukšmo izoliuotą erdvę klasėje ar už klasės ribų, kurioje įvairiapusių raidos sutrikimų 

turinčiam mokiniui būtų sudaromos galimybės pertraukai veiklos metu ar esant emocinio 

nestabilumo būklei; 

111.4. užtikrina, kad mokytojai, bendradarbiaudami su švietimo pagalbos specialistais, taikytų elgesio 

vertinimo priemones netinkamo elgesio priežastims nustatyti ir reikalingų įgūdžių ugdymo 

strategijoms parinkti. 

112. Progimnazija užtikrina, kad ugdymo turinys būtų pritaikomas atsižvelgiant į individualius 

mokinio gebėjimus ir raidos sutrikimo specifiką (mokymo medžiagą pateikti įvairiais būdais 

(vaizdiniu, garsiniu ir kt.). Įtraukiant mokinį į veiklas atsižvelgia į jo pomėgius, naudoti vizualines 

užuominas ugdymo procese, pateikti galimas atsiskaitymo formas ir leidžia mokiniui pasirinkti 

atsiskaitymo formą. 

113. Progimnazija pagal finansines galimybes siekia sudaryti sąlygas ugdomosios veiklos metu daryti 

fizinio aktyvumo pertraukas, jų metu pagal galimybes panaudojant specialias priemones 

(minkštasuolius, balansavimo, supimosi priemones ir kt.). Taiko vizualinio struktūravimo metodus 

ir priemones pamokų ir pertraukų metu (struktūruoja erdves, veiklas, pamokas, pertraukas, užduotis, 

naudoja vaizdinę dienotvarkę, pasirinkimų lenteles ir kt.) bei kitą vizualinę pagalbą (pvz., atgalinius 

laikmačius).“ 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,  

UGDYMAS NAMIE 

 



 

114. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja Progimnazija pagal Vaiko gerovės komisijos ir 

psichologinės pedagoginės tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą 

mokymosi namie laikotarpiui, vadovaudamasi Bendrojo ugdymo plano 27 punktu: 

114.1. galima skirti 35 ir daugiau pamokų per metus (1 ir daugiau per savaitę) specialiosioms 

pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti;      

114.2. mokiniui, turinčiam vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, pagal Pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, skiriant 280 pamokų per metus (8 per savaitę), iš jų ne mažiau kaip 35 

pamokas per metus (1 per savaitę) galima skirti specialiosioms pamokoms ar specialiajai 

pedagoginei pagalbai teikti. 

                                   

V SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ, TĖVŲ TEISIŲ 

TURĖTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

  

115. Svarbiausi Progimnazijos bendradarbiavimo partneriai yra mokinių tėvai, kurie įtraukiami į 

Progimnazijos savivaldą:  

115.1. Progimnazijos taryboje dirbantys tėvai svarsto aktualiausius Progimnazijos veiklos klausimus 

pagal Progimnazijos tarybos nuostatus;  

115.2. Klasių tėvų komitetai svarsto klasių bendruomenių problemas, teikia siūlymus administracijai 

dėl ugdymo kokybės ir mokyklos veiklos tobulinimo.  

116. Siekiant individualios mokinių mokymosi pažangos, Progimnazijoje organizuojamas mokytojų ir 

mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų, tėvų teisių turėtojų) bendradarbiavimas šiomis formomis:  

116.1. kiekvieną pusmetį mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų, tėvų teisių turėtojų) ir vaikų individualūs 

pokalbiai bei konsultacijos su Vaiko gerovės komisijos nariais, individualių ugdymo planų 

rengimas;  

116.2. klasių tėvų susirinkimai;   

116.3. individualūs pokalbiai telefonu, bendravimas žinutėmis el. dienyne;  

116.4. NMPP analizė ir pristatymas su 2, 4 kl. mokiniams ir jų tėvams (rūpintojams, globėjams, tėvų 

teisių turėtojams);  

116.5. pagal susitarimą su klasės mokytojais mokinių tėvai turi galimybę sudalyvauti ugdymo procese, 

kartu su savo vaiku ir dalyko mokytoju aptarti mokinio mokymosi pažangos galimybes; 116.6. 

bendri tradiciniai mokinių, jų tėvų ir mokytojų renginiai.  

117. Klasių tėvų susirinkimus inicijuoja ir/ar organizuoja klasių vadovai ne rečiau kaip 3 kartus per 

mokslo metus. Jų metu aptariami mokinių pasiekimai, analizuojama pažanga, mokinių elgesys ir 

kiti klausimai. Iškilus problemoms į tėvų susirinkimą kviečiami dalykų mokytojai ar Progimnazijos 

vadovai bei pagalbą mokiniams teikiantys specialistai. Šie susirinkimai gali būti organizuojami 

įprastu ir nuotoliniu būdu. 

118. Individualių pokalbių metu mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai konsultuoja ir skatina 

mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus, tėvų teisių turėtojus):  

118.1. sukurti mokiniams tinkamą edukacinę aplinką namuose;   

118.2. kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti mokytis;  

118.3. padėti vaikams mokytis namuose;  

118.4. palaikyti ir stiprinti dvasinius ryšius su vaiku, jį išklausyti, domėtis vaiko veiklomis mokykloje 

ir už jos ribų;  

118.5. skatinti vaikus dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose mokykloje ir už jos ribų.  



 

119. Apie mokinių pasiekimus ir Progimnazijos veiklą tėvai informuojami:  

119.1. elektroniniame dienyne (MANO DIENYNAS), kuriame pateikiama operatyvi informacija apie 

mokinių ugdymą(si) ir lankomumą, organizuojamus renginius;  

119.2. Progimnazijos internetinėje svetainėje, erdvėse esančiuose informaciniuose stenduose – apie 

Progimnazijoje vykdomą ugdymo procesą, mokinių dalyvavimą progimnazijos ir miesto 

renginiuose, pasiektus laimėjimus.  

119. Progimnazijos mokytojai, vadovai, pagalbos mokiniui specialistai (socialinis pedagogas, 

psichologas, specialusis pedagogas, logopedas):  

119.1. iškilus problemoms individualių pokalbių, konsultacijų metu teikia pagalbą mokiniams ir jų 

tėvams (globėjams, rūpintojams, tėvų teisių turėtojams);  

119.2. padeda tėvams pažinti vaikų polinkius numatant ateities karjerą. 

120. Progimnazijoje sukurta pamokų lankomumo kontrolės, apskaitos ir pamokų nelankymo 

prevencijos sistema. Pamokų lankomumo tvarkos apraše numatyti atsakingi asmenys, jiems 

priskirtos konkrečios funkcijos. Už mokinių pamokų lankomumo kontrolę ir apskaitą 

progimnazijoje atsakingas administracijos darbuotojas, už mokinių apskaitą NEMIS sistemoje 

atsakingas asmuo, tvarkantis progimnazijos mokinių duomenų bazę.  Progimnazija glaudžiai 

bendradarbiauja su tėvais, sprendžiant įvairias mokinių ugdymo, lankomumo problemas. 
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Progimnazijos tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. posėdžio 

Protokoliniu nutarimu Nr. V3/5 

 

SUDERINTA: 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  

Švietimo skyriaus vedėjas 

 

------------------------ 

Julius Lukoševičius 

2020 m. rugpjūčio 31 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priedas Nr.1 

 

PROGIMNAZIJOS SPRENDIMAI 

DĖL 2020–2021 MOKSLO METŲ KULTŪRINIŲ, PAŽINTINIŲ IR KT.  VEIKLOS DIENŲ  

ORGANIZAVIMO LAIKO 

 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo diena 

(data) 

Ugdomosios veiklos 

pavadinimas, formos 

Ugdomosios 

veiklos 

vykdymo 

aplinkos 

Ugdomosios kompetencijos 

JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS PRADINĖS KLASĖS 

1. 2020 m. 

rugsėjo 1 d. 
(antradienis) 

Kultūrinė, socialinio 

emocinio ugdymo 

diena  „Mokslo metų 

pradžios šventė“ 

Progimnazijos 

lauko ir 

vidinės erdvės 

Socialinės kompetencijos (pozityviai 

bendrauti, būti atsakingam) 

Komunikavimo kompetencijos (būti 

tolerantišku, mokėti priimti iššūkius) 

2. 2020 m. 

rugsėjo  

25 d. 
(penktadienis) 
(data gali kisti 

priklausomai nuo 

oro sąlygų) 

Sveikatingumo veikla 

„Rudenėlio šventė “ 

(progimnazijos 

tradicija) 

Progimnazijos 

išorinės 

erdvės, 

artimiausia 

gamtinė 

aplinka, 

Kėdainių 

miesto 

teritorijos 

Asmeninės kompetencijos (įvertinti savo 

jėgas ir priimti iššūkius, kryptingai siekti 

tikslų, valdyti emocijas ir jausmus) 

Socialinės kompetencijos (gerbti kitų 

jausmus, pozityviai bendrauti, būti 

atsakingam) 

Komunikavimo kompetencijos (būti 

tolerantišku, mokėti priimti iššūkius, 

veikti komandoje) 

3. 2020 m. 

rugsėjo, spalio 

mėn.  

Kūrybinio mąstymo 

diena lankant 

edukacines programas 

(esant būtinybei, 

galimos virtualios 

edukacijos) 

Edukacijos 

objektai, 

gamtinė 

aplinka, 

kultūrinės 

įstaigos ir kt. 

Lietuvoje, 

virtualios 

internetinės 

erdvės 

Iniciatyvumo ir kūrybingumo 

kompetencijos (mąstyti kūrybingai, 

įtraukti kitus) 

Pažinimo kompetencijos (plėsti akiratį, 

stebėti, vertinti, būti atkakliam) 

Esminės dalykinės kompetencijos  

4. 2020 m. 

lapkričio 20 d. 
(penktadienis) 

Kultūrinė, pramoginė, 

etnokultūrinė veikla 

„Bendruomenės diena“  

Progimnazijos 

aktų salė, 

klasių 

kabinetai 

Asmeninės kompetencijos (gerbti save ir 

kitus, priimti iššūkius) 

Socialinės kompetencijos (gerbti kitų 

jausmus ir poreikius, pozityviai bendrauti, 

padėti kitiems, dalyvauti bendruomenės 

gyvenime) 

Komunikavimo kompetencijos (tinkamai 

naudoti ir suprasti kūno kalbą, parinkti 

tinkamą kalbos stilių) 

5. 2020 m. 

gruodžio 22 d. 
(antradienis) 

Kultūrinė, pramoginė 

diena „Žiemos pasaka“ 

Progimnazijos 

aktų salė, 

klasių 

kabinetai 

Iniciatyvumo ir kūrybingumo 

kompetencijos (mąstyti kūrybingai, 

inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti 

kitus, aktyviai ir kūrybingai veikti) 

6. 2021 m. 

vasario 12 d. 
(penktadienis) 

Pilietinė, patriotinė, 

kultūrinė veikla 

„Lietuva brangi“ 

Klasių 

kabinetai, 

išorinės erdvės 

Socialinės kompetencijos (gerbti kitų 

jausmus ir įsitikinimus, būti atsakingam, 

valdyti konfliktus, dalyvauti 

bendruomenės ir visuomenės gyvenime) 

Pažinimo kompetencijos (klausti ir ieškoti 

atsakymų, daryti išvadas, plėsti akiratį) 

Esminės dalykinės kompetencijos 



 

7. 2021 m. kovo–

balandžio 

mėn.  

Projektinė veikla 

„Jaunieji tyrėjai“ 

Progimnazijos 

išorinės 

erdvės, 

artimiausia 

gamtinė 

aplinka, 

Kėdainių 

miesto 

teritorijos 

Iniciatyvumo ir kūrybingumo 

kompetencijos (mąstyti kūrybingai, drąsiai 

kelti idėjas, įtraukti kitus, aktyviai ir 

kūrybingai veikti, pagrįstai rizikuoti, 

mokytis iš nesėkmių) 

Pažinimo kompetencijos (klausti ir ieškoti 

atsakymų, daryti išvadas, plėsti akiratį, 

stebėti) 

Komunikavimo kompetencijos (išsakyti 

mintis, išklausyti) 

Esminės dalykinės kompetencijos 

8. 2021 m. 

gegužės mėn. 

Pažintinė, etninės 

kultūros veikla 

„Krašto pažinimas“ 

Edukacijos 

objektai, 

gamtinė 

aplinka, 

kultūrinės 

įstaigos ir kt. 

Lietuvoje 

Iniciatyvumo ir kūrybingumo 

kompetencijos  

(įtraukti kitus, aktyviai ir kūrybingai 

veikti, pagrįstai rizikuoti, mokytis iš 

nesėkmių) 

Pažinimo kompetencijos (klausti ir ieškoti 

atsakymų, daryti išvadas, plėsti akiratį, 

stebėti) 

Komunikavimo kompetencijos (išsakyti 

mintis, išklausyti) 

9. 2021 m. 

gegužės 20 d. 
(ketvirtadienis) 

Sveikos gyvensenos 

veikla „Sportuok su 

šypsena“ 

Progimnazijos 

lauko erdvės 
Asmeninės kompetencijos (pažinti save, 

įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius, 

laikytis duoto žodžio, valdyti emocijas ir 

jausmus). 

Socialinės kompetencijos (gerbti kitų 

jausmus bei poreikius, pozityviai 

bendrauti, būti atsakingam, padėti 

kitiems) 

Komunikavimo kompetencijos (tinkamai 

naudoti ir suprasti kūno kalbą, dirbti 

komandoje) 

10. 2021 m. 

birželio 8 d. 
(antradienis) 

Kultūrinė, socialinio 

ugdymo veikla „Valio, 

atostogos!“  

Progimnazijos 

aktų salė, 

klasių 

kabinetai 

Iniciatyvumo ir kūrybingumo 

kompetencijos (mąstyti kūrybingai, 

inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti 

kitus, aktyviai ir kūrybingai veikti) 

Komunikavimo kompetencijos (gebėti 

dirbti komandoje, mokėti išklausyti kitų) 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAS NR.2 



 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VALANDOS PAGAL UGDYMO PLANĄ 

 

Koncentrai Klasės Gali būti skiriama 

valandų  

Iš viso 

1 klasių koncentras 1 a 2 6 

1 b 2 

1 c 2 

2 klasių koncentras 2 a 2 6 

2 b 2 

2 c 2 

3 klasių koncentras 

  

3 a 2 6 

3 b 2 

3 c 2 

4 klasių koncentras 4 a 2 6 

4 b 2 

4 c 2 

IŠ VISO 24 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLOS 1–4 KL. MOKINIAMS 2020–2021 M. M. 

Eil. 

Nr. 

Užsiėmimo 

pavadinimas 

Kla 

sės 

Numatomos veiklos Mok

. sk. 

Val. 

sk. 

ŠOKIO UGDYMO KRYPTIS  

1. Šiuolaikinio šokio 

kolektyvas 

„MES“ 

3–4 Šiuolaikinio šokio puoselėjimo tradicijos, bendrųjų ir 

kultūrinio sąmoningumo kompetencijų ugdymas. Dalyvavimas 

rajono, respublikiniuose ar tarptautiniuose renginiuose. 

30 3 

DAILĖS UGDYMO KRYPTIS  

2.  Kūrybinės 

dirbtuvėlės 

3–4 Mokinių kūrybiniai darbai, jų parodos progimnazijos erdvėse, 

erdvių puošyba.  Dalyvavimas respublikiniuose ir rajoniniuose 

konkursuose, mokinių kūrybinių darbų parodų M. Daukšos 

viešojoje bibliotekoje organizavimas. Bendrųjų ir kultūrinio 

sąmoningumo kompetencijų ugdymas. Sąsaja su STEAM 

veiksmų planu. 

12 1 

3. Spalvinukai  1–3 Mokinių kūrybiniai darbai, jų parodos progimnazijos erdvėse, 

erdvių puošyba.  Dalyvavimas respublikiniuose ir rajoniniuose 

konkursuose, mokinių kūrybinių darbų parodų M. Daukšos 

viešojoje bibliotekoje organizavimas. Bendrųjų ir kultūrinio 

sąmoningumo kompetencijų ugdymas. Sąsaja su STEAM 

veiksmų planu. 

12 1 

4. Spalvų žaismas 1–2 Mokinių kūrybiniai darbai, jų parodos progimnazijos erdvėse, 

erdvių puošyba.  Dalyvavimas respublikiniuose ir rajoniniuose 

konkursuose. Bendrųjų ir kultūrinio sąmoningumo 

kompetencijų ugdymas. Sąsaja su STEAM veiksmų planu. 

12 1 



 

TAIKOMOJO MENO, AMATŲ, DIZAINO IR KT. TECHNOLOGIJŲ UGDYMO KRYPTIS  

5. Meno laboratorija 2 Mokinių kūrybiniai darbai, jų parodos progimnazijos erdvėse, erdvių 

puošyba.  Dalyvavimas respublikiniuose ir rajoniniuose konkursuose. 

Bendrųjų ir kultūrinio sąmoningumo kompetencijų ugdymas. Sąsaja 

su STEAM veiksmų planu. 

12 1 

6. Darbštuoliukai 3–4 Gamtosauginių-kūrybinių projektų vykdymas. Mokinių kūrybinių 

darbų parodų progimnazijoje organizavimas. Bendrųjų ir kultūrinio 

sąmoningumo kompetencijų ugdymas. STEAM veiksmų plano 

įgyvendinimas. 

12 1 

KALBINIO UGDYMO KRYPTIS 

7. Kūrybiniai 

bandymai 

1 Pažinimo galių, kūrybiškumo ugdymas, meninės raiškos (teatro) 

kompetencijų ugdymas. Bendrųjų kompetencijų ugdymas. 

12 1 

SPORTINIO UGDYMO KRYPTIS  

8. Krepšinis mus 

vienija 

1–2 Krepšinio technikos elementų, žaidimo pagrindų mokymas. 

Pagrindinių fizinių ypatybių stiprinimas. Dalyvavimas tarpklasinėse 

varžybose. Bendrųjų kompetencijų ugdymas.  

12 1 

9. Judrieji žaidimai 3–4 Įvairių technikos elementų mokymas. Susipažindinimas su naujomis 

sporto šakomis, Pagrindinių fizinių ypatybių stiprinimas. 

Dalyvavimas tarpklasinėse varžybose. Bendrųjų kompetencijų 

ugdymas. 

12 1 

GAMTOS PAŽINIMO, EKOLOGINIO UGDYMO KRYPTIS  

10. Bitė ritė 1–2 Tikslinių mokiniai gebėjimų ugdymas praktinių veiklų metu, 

dalyvavimas patyriminėse veiklose. Gamtosauginių projektų 

vykdymas. Dalyvavimas respublikiniuose ir rajoniniuose 

konkursuose, mokinių kūrybinių darbų parodų organizavimas. 

Bendrųjų ir gamtamokslinių kompetencijų ugdymas. STEAM 

veiksmų plano įgyvendinimas. 

12 1 

11. Gamtos kraitė 4 Tikslinių mokiniai gebėjimų ugdymas praktinių veiklų metu, 

dalyvavimas patyriminėse veiklose. Bendrųjų ir gamtamokslinių 

kompetencijų ugdymas. Dalyvavimas respublikiniuose ir 

rajoniniuose konkursuose. STEAM veiksmų plano įgyvendinimas. 

12 1 

12. Gamtos ratas 3 Tikslinių mokiniai gebėjimų ugdymas praktinių veiklų metu, 

dalyvavimas patyriminėse veiklose. Bendrųjų ir gamtamokslinių 

kompetencijų ugdymas. STEAM veiksmų plano įgyvendinimas, 

sąsaja su etnokultūrinio ugdymo kryptimi. STEAM veiksmų plano 

įgyvendinimas. 

12 1 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ UGDYMO KRYPTIS  

13. Robotika 2 Mokinių inovatyvių techninių gebėjimų robotikos mokslo srityje 

ugdymas ir skatinimas, domėjimosi mokslu, išmaniosiomis 

technologijomis propagavimas. Bendrųjų kompetencijų ugdymas. 

STEAM veiksmų plano įgyvendinimas. Pasirinkę būrelį “Robotika”, 

mokiniai taps šio kūrybinio proceso dalimi. 

12 1 

14. Robotika 3–4 12 1 

VISO 16 

GALI BŪTI 24 

 

___________________________________________ 

 

 

PRIEDAS NR.3 

 



 

PREVENCINIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Pasirinktos prevencinės programos skiriamos gerinti mokymąsi, socialinį – emocinį ugdymą, 

nukreiptą į narkotikų vartojimo rizikos veiksnius, tokius kaip ankstyva agresija, mokymosi sunkumai, 

mokyklos nelankymas. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje  prevencinės programos bus 

įgyvendinamos: 

1. Socialinio emocinio ugdymo programą integruojant į visų mokomųjų dalykų ugdomąjį turinį. Bus 

fiksuojama ilgalaikiuose planuose (po 5 val. per mokslo metus). 

2. Nuosekliai įgyvendinant prevencines programas "Laikas kartu", "Antras žingsnis": 

 

 

3. Kitu Progimnazijos pasirinktu būdu: per klasių vadovų veiklą, vykdant trumpalaikius projektus, per 

nepamokinę ugdomąją veiklą. 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PASIRINKTA ILGALAIKĖ NUOSEKLI PREVENCINĖ PROGRAMA 

LIONS QUEST PROGRAMA 

 „LAIKAS KARTU“ 

„ANTROJO ŽINGSNIO“ PROGRAMA 

Mokytojo V. Pavardė Klasė Mokytojo V. Pavardė Klasė 

G. Juškienė 1 I. Banevičienė 

J. Sagatytė 

1 

1 

L. Vilčinskas 2 B. Svetickienė 

K. Martusevičienė 

2 

2 

R. Kareivienė  

Ž. Čivilienė 

3 

3 

V. Baltrūnienė 3 

R. Rudokaitė–Stanišauskienė 

J. Štaraitienė 

4 

4 

A. Kavaliauskienė 4 


