
 

 

 PATVIRTINTA 

 Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

 direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

 įsakymu Nr. V1/173 

 

2020–2021 MOKSLO METŲ KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos (toliau – Progimnazija) pagrindinio ugdymo 

programos pirmosios dalies 2020–2021 mokslo metų ugdymo planas sudarytas vadovaujantis 

Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 ir kitais teisės aktais. 

2. Ugdymo plano tikslai: 

2.1. apibrėžti bendruosius ugdymo programų vykdymo reikalavimus; 

2.2. formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų 

asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą. 

3. Ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pagrindinio ugdymo programos pirmajai daliai įgyvendinti; 

3.2. numatyti gaires ugdymo turiniui Progimnazijoje įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti pagal 

mokinių mokymosi poreikius. 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

4.1. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, 

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 

minučių. 

4.2. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį, diferencijuotai mokytis dalyko ar 

mokymosi pagalbai teikti. 

4.3. Progimnazijos ugdymo planas – Progimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

4.4. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

4.5. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta 

įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

5. Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

 

 

II. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

6. Ugdymo organizavimas: 

6.1. 2020–2021 mokslo metai: 

Klasė 
Ugdymo proceso 

pradžia 

Ugdymo proceso 

pabaiga 

Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis 

5–8 2020-09-01 2021-06-22 37 (185 ugdymo dienos) 

 

6.2. 2020–2021 mokslo metų mokinių atostogų trukmė: 
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Atostogų pavadinimas Prasideda Baigiasi 

Rudens atostogos 2020-10-26 2020-10-30 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020-12-23 2021-01-05 

Žiemos atostogos  2021-02-15 2021-02-19 

Pavasario (Velykų) atostogos 2021-04-06 2021-04-09 

Vasaros  2021-06-23 2021-08-31 

 

6.3. Ugdymo procesas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, skirstomas 

pusmečiais. Pusmečių laikotarpius nustato Progimnazijos direktorius, suderinęs su Progimnazijos 

taryba (Progimnazijos tarybos 2020-08-28 posėdžio protokolas Nr. 4): 

 

Pirmas pusmetis 2020-09-01 2021-01-29 

Antras pusmetis 2021-02-01 2021-06-22 

 

7. Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma 

– pamoka. 

8. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų 

mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms 

mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai 

mokykloje ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, 

dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant 

aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu, nustatoma Bendrųjų ugdymo planų 7 priede. 

9. Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Progimnaziją gali nevykti 5 klasių mokiniai, 

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

atvykusiems į Progimnaziją mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į Progimnaziją, 

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama Progimnazijos internetinėje svetainėje ir / arba 

elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Šiltuoju metų 

laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 

21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 

V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

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

gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse. 

10. Progimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 

gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar 

sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, progimnazijos direktorius sprendimą dėl ugdymo 

laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl 

jo koregavimo derina su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ir Kėdainių 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėju. 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROGIMAZIJOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS 

IR ĮGYVENDINIMAS 
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11. Progimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal Progimnazijos tikslus, konkrečius mokinių 

ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis pagrindinio ugdymo programos aprašu, 

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

1309 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašų patvirtinimo“, Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrosiomis  programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios programos), Geros mokyklos 

koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Bendraisiais ugdymo planais, 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 

„Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) 

formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgiant į Progimnazijai skirtas 

mokymo lėšas. 

12. Formuojant Progimnazijos ugdymo turinį ir rengiant Progimnazijos ugdymo planą remtasi 

švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir 

informacija, mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ir 

išorinio vertinimo duomenimis. 

13. Progimnazijos ugdymo plane pateikiami ugdymo proceso organizavimo sprendimai 

pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos bendrosioms programoms įgyvendinti. 

14. Progimnazijos ugdymo planą rengia Progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta 

Progimnazijos bendruomenės narių grupėms atstovaujanti darbo grupė. 

15. Progimnazijos ugdymo planas rengiamas vadovaujantis demokratiškumo, subsidiarumo, 

prieinamumo, bendradarbiavimo principais. 

16. Progimnazijos ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams. Progimnazijos ugdymo 

plane dalyko turinys pateikiamas vieneriems mokslo metams. Ugdymo plane nurodomas pamokų 

skaičius, skirtas bendrajai programai įgyvendinti per vienerius mokslo metus: 

 

Dalykai 

 

Klasės 
5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 

Iš v
iso

 

Dorinis 

ugdymas 

(etika) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 12 

Dorinis 

ugdymas 

(tikyba) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 12 

Lietuvių kalba 

ir literatūra 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 

 
60 

Užsienio kalba 

(anglų) 
3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 69 

Užsienio kalba 

(rusų) 
   2/2 2/2 2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 34 

Užsienio kalba 

(vokiečių) 
   2    

 
2 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Informacinės 

technologijos 
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

0,5/ 

0,5 

0,5/ 

0,5 

0,5/ 

0,5 

0,5/ 

0,5 

0,5/ 

0,5 

0,5 

/0,5 
18 

Gamta ir 

žmogus 
2 2 2 2 2 2      

 
12 
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Biologija       2 2 2 1 1 1 9 

Chemija          2 2 2 6 

Fizika       1 1 1 2 2 2 9 

Istorija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Geografija    2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Dailė 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Muzika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Technologijos 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 1/1 42 

Fizinis 

ugdymas 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 33 

Žmogaus sauga 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

Iš viso 26 26 26 29,5 29,5 29,5 30 30 30 30 30 30 439,5 

Mokinių 

ugdymo(si) 

poreikius 

tenkinančios 

valandos  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Neformalusis 

švietimas 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 18 

 

2020–2021 m. m. mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti valandų paskirstymas: 

Eil. 

Nr. 

Dalykas  Valandos 

1.  Lietuvių kalba ir literatūra 4 

2.  Matematika 4 

3.  Fizika 1 

4.  Chemija 1 

5.  IŠ VISO 10 val. 

 

17. Rengiant Progimnazijos ugdymo planą ugdymo programai įgyvendinti susitarta dėl: 

17.1. progimnazijos ugdymo tikslų, uždavinių, nuostatų; 

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

pamokas; 

17.3. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių; 

17.4. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų nustatymo 

būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pasiekimams gerinti; 

17.5. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo; 

17.6. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų maksimalaus skaičiaus konkrečioje klasėje; 

17.7. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir reflektuojant 

ugdymo procesą; 

17.8. vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo ypatumų; 

17.9. ugdymo turinio integravimo nuostatų; 
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17.10. nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės 

programos pasirinkimo; 

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

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

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

įstaigose, įmonėse ir kt.); mokinių įtraukimo į ugdymo proceso įgyvendinimą ir mokymosi aplinkos 

kūrimą; 

17.14. švietimo pagalbos teikimo; 

17.15. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo; 

17.16. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui numatymo; 

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

poreikio ir jų panaudojimo; 

17.18. laikinųjų grupių dydžio ir sudarymo principų; 

17.19. mokinio pasirinkto dalyko atsisakymo ir naujo pasirinkimo; 

17.20. pagilinto dalykų mokymo, kryptingo meninio ugdymo, dvikalbio ugdymo ir kt.; 

17.21. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) (toliau – tėvai) tikslų, būdų ir 

formų. 

18. Progimnazijos ugdymo plane nenumatytais atvejais Progimnazija ugdymo proceso metu gali 

koreguoti Progimnazijos ugdymo planą arba mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgdama į 

mokymo lėšas ir išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms 

įgyvendinti. 

19. Progimnazijos ugdymo planą Progimnazijos direktorius tvirtina iki mokslo metų pradžios, 

suderinęs su Progimnazijos taryba ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

vedėju. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

20. Progimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, sudaro sąlygas 

mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam 

grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir 

savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Progimnazijoje mokiniui saugia ir palankia 

ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos Vaiko 

gerovės komisija. 

21. Progimnazija, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos 

gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas. Nuosekliai ir sistemingai, klasių valandėlių metu (2 

pamokos per mėnesį), įgyvendinama socialines ir emocines kompetencijas ugdanti LIONS QUEST 

programa „Paauglystės kryžkelės“, apimanti patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą (Priedas Nr. 4). 

Progimnazija sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną užsiimti fiziškai aktyvia veikla, kuri 

praplečia fizinio ugdymo pamokų turinį. Progimnazijoje organizuojama 20 minučių fiziškai aktyvi 

pertrauka. 

22. Progimnazija, įgyvendindama Progimnazijos ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos 

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

reikalavimai“. 

23. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, integruojama į klasių 

vadovų valandėles, dalykų pamokas, neformaliojo vaikų švietimo veiklą (Priedas Nr. 1). 

24. Progimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, Progimnazijos ugdymo 

turinį susieja su ugdymo karjerai programos veiklomis (Priedas Nr. 2). 

25. Į ugdymo turinį integruojama: 
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25.1. pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) veikla, kuri yra 

privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Mokiniams per mokslo metus yra skiriama 10 

mokyklos sprendimu organizuojamų veiklų: 

 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo diena 

(data) 

Ugdomosios veiklos 

pavadinimas, formos 

Ugdomosios 

veiklos vykdymo 

aplinkos 

Ugdomosios 

kompetencijos 

1. 2020 m.  

rugsėjo 1 d. 

(antradienis) 

Kultūrinė, socialinio 

emocinio ugdymo diena 

„Sveikas, rugsėji“ 

Progimnazijos 

lauko ir vidinės 

erdvės 

Socialinės ir 

komunikavimo 

kompetencijos 

2. 2020 m. spalio–

lapkričio mėn. 

 

Kultūrinė, pažintinė 

diena „Ekskursijų 

diena“ 

Kėdainių rajono 

apylinkės, Lietuvos 

teritorija 

Komunikavimo, 

pažinimo, socialinės 

kompetencijos 

3. 2020 m. lapkričio 

20 d.  

(penktadienis) 

Kultūrinė, pramoginė 

veikla 

„Bendruomenės diena“ 

Progimnazijos 

vidinės ir lauko 

erdvės, Kėdainių 

arena 

Asmeninės, socialinės, 

komunikavimo, 

iniciatyvumo ir 

kūrybingumo 

kompetencijos 

4. 2020 m.  

gruodžio 22 d. 

(antradienis) 

Kultūrinė pramoginė 

diena „Ant slenksčio 

Kalėdos“ 

Progimnazijos 

vidinės ir lauko 

erdvės 

Komunikavimo, 

asmeninės, iniciatyvumo 

ir kūrybingumo 

kompetencijos 

5. 2021 m.  

kovo 10 d. 

(trečiadienis) 

Pilietinė, patriotinė, 

kultūrinė veikla 

„Nepriklausomai 

Lietuvai – 31“  

Progimnazijos 

vidinės ir lauko 

erdvės, Kėdainių 

miestas 

Komunikavimo, 

pažinimo, socialinės 

kompetencijos 

6. 2021 m.  

gegužė–birželis 

 

Kultūrinė, pažintinė 

diena „Ekskursijų 

diena“ 

Kėdainių rajono 

apylinkės, Lietuvos 

teritorija 

Komunikavimo,  

pažinimo,  

socialinės kompetencijos 

7. 2021 m.  

birželio 17 d. 

(ketvirtadienis) 

 

Kūrybinė-kultūrinė 

veikla „Garbės vakaras“ 

Progimnazijos 

vidinės ir lauko 

erdvės, Kėdainių 

rajonas 

Iniciatyvumo ir 

kūrybingumo, pažinimo 

kompetencijos 

8. 2021 m.  

birželio 18 d. 

(penktadienis) 

Ugdymo karjerai diena  

„Šok į tėvų klumpes“ 

Kėdainių rajono 

įmonės 

Komunikavimo, 

pažinimo, socialinės 

kompetencijos 

9. 2021 m.  

birželio 21 d. 

(pirmadienis) 

Kūrybinė-kultūrinė, 

sporinė veikla „Sportas 

– sveikata“ 

Progimnazijos 

vidinės ir lauko 

erdvės, Kėdainių 

rajonas 

Iniciatyvumo ir 

kūrybingumo, pažinimo 

kompetencijos 

10. 2021 m.  

birželio 22 d. 

(antradienis) 

Kūrybinė-kultūrinė 

diena 

„Būk pasveikinta 

vasara“ 

Kėdainių miesto 

parkas 

Komunikavimo, 

pažinimo, socialinės 

kompetencijos 

 

25.2. pagal pagrindinio ugdymo programą privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai skiriama 10 

valandų. 

25.3. vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, kuri patvirtinta 

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

progimnazija įgyvendina etninės kultūros ugdymo bendrąją programą (Priedas Nr. 3). 

25.4. Vykdoma STEM programa. 
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26. Pažintinės kultūrinės, socialinės-pilietinės veiklos mokinių atliekamos savarankiškai arba 

grupelėmis, bendradarbiaujant su įvairiomis asociacijomis, savanorių organizacijomis, savivaldos 

institucijomis ir pan. 

27. Pažintinė kultūrinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne; socialinė-pilietinė veikla 

fiksuojama elektroniniame dienyne ir mokinio individualios pažangos aplanke. Už veiklos fiksavimą 

ir priežiūrą atsakingi klasių vadovai, dalykų mokytojai, kiti progimnazijos darbuotojai. 

28. Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sudaromas individualus ugdymo planas. Tai kartu 

su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymo planas, padedantis 

išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi. Individualus ugdymo 

planas sudaromas: 

28.1. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; 

28.2. atvykusiems mokytis iš užsienio mokiniams. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

29. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, Progimnazijoje atliekama nuosekli mokinių mokymosi 

krūvio stebėsena. 

30. Mokinys turi ne daugiau kaip 7 pamokas per dieną ir 30 pamokų per savaitę. 

31. Mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą 

mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių dienų 

nerašomi. 

32. Progimnazija užtikrina, kad namų darbai: 

32.1. atitiktų mokinio galias; 

32.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam mokymuisi; 

32.3. nebūtų skiriami atostogoms; 

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

33. Mokiniai, kurie negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių, ekonominių, 

kultūrinių sąlygų namuose, gali juos atlikti Progimnazijoje (veikia „Pagalbos mokiniui centras“). 

34. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, rekomenduojamas 

maksimalus pamokų skaičius per savaitę gali būti ne daugiau nei 10 procentų didesnis už minimalų 

mokiniui skiriamų pamokų skaičių. 

35. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikių ar ilgalaikių konsultacijų. Trumpalaikės 

konsultacijos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį, o ilgalaikės įskaitomos į mokymosi krūvį. 

Mokinių tėvai informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą 

pažangą. 

36. Mokinys Progimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo dailės, muzikos, fizinio 

ugdymo pamokų lankymo, jei jis mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas 

(ar yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. Sprendimas priimamas dalyko, 

nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programomis. 

37. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, jų metu gali užsiimti 

kita veikla arba mokytis individualiai. Progimnazija užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą 

ir užimtumą. Kai šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, už mokinių 

saugumą atsako tėvai. Apie tai Progimnazija informuoja tėvus. 

38. Progimnazija priima sprendimus dėl menų ir sporto srities ar fizinio ugdymo dalykų, o išimties 

atvejais ir kitų dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, 

įskaitymo ir konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. 

39. Progimnazija priėmė sprendimą dėl dorinio ugdymo, dailės, muzikos ir fizinio ugdymo dalykų 

vertinimo pažymiais dešimtbalėje sistemoje. 
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PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI  

 

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

aukštesnių pasiekimų. 

41. Už mokinių mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos 

organizavimą atsakinga direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

42. Progimnazijoje yra sukurta mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos 

teikimo sistema: 

42.1. klasės vadovas kiekvieno mėnesio pirmą savaitę atlieka mokinių pasiekimų vertinimo ir 

individualios pažangos analizę. Mokinių individualių pasiekimų aptarimui skiriama pirma kiekvieno 

mėnesio klasės valandėlė. Klasės vadovas klasės pažangą pristato mokiniams ir kartu su kiekvienu 

mokiniu numato pagalbos teikimo būdus ir formas gerinant ugdymosi pasiekimus. Klasės vadovas 

betarpiškai bendradarbiauja su dalyko mokytojais. 

42.2. dalyko mokytojas, pastebėjęs, kad mokinys nedaro pažangos, susiduria su sunkumais ir kt., 

diferencijuoja ugdymo procesą, papildomai skirdamas laiko mokinių spragų šalinimui dalyko 

konsultacijos metu. Elektroniniame dienyne rašo informacinius pranešimus / pastabas / pagyrimus 

mokinių tėvams (globėjams). 

42.3. direktoriaus pavaduotojas ugdymui kiekvieno mėnesio pirmą savaitę atlieka visų klasių 

mokinių pasiekimų analizę. Betarpiškai bendradarbiauja su klasių vadovais, dalykų mokytojais, 

numato pagalbos mokiniams teikimo būdus ir formas, esant reikalui į pagalbą kviečia ir mokinių 

tėvus (globėjus).  

42.4. švietimo pagalbos specialistai padeda dalykų mokytojams ir klasių vadovams, šalinant 

mokinių žinių spragas, sprendžiant mokymosi motyvacijos didinimo ir lankomumo klausimus. 

43. Progimnazijoje teikiama sisteminė mokymosi pagalba, apimanti žemų pasiekimų prevenciją (iš 

anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų išvengti), intervenciją (sprendžiant 

iškilusias problemas) ir žemų pasiekimų kompensacines priemones (suteikiant tai, ko mokiniai negali 

gauti namuose, ir pan.). 

44. Užtikrinant sisteminę mokymosi pagalbą, ypatingas dėmesys skiriamas gabiems, žemos 

socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos šeimų vaikams, migrantams, antramečiaujantiems 

mokiniams. Mokymosi pagalba teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Ypač svarbi 

pagalba teikiama šiais atvejais: 

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

44.2. kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai; 

44.3. kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus; 

44.4. kai mokinio pasiekimų lygis žemesnis nei numatyta bendrosiose programose ir mokinys 

nedaro pažangos; 

44.5. kai per Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą mokinys nepasiekia patenkinamo 

lygmens; 

44.6. kai mokinys demonstruoja aukščiausio lygmens pasiekimus ir jei jis siekia domėtis 

pasirinkta mokymosi sritimi. 

45. Progimnazijoje derinami ir taikomi mokymosi pagalbos mokiniui būdai: 

45.1. grįžtamasis ryšys per pamoką (nedelsiant koreguojamas mokinio mokymasis, pritaikant 

tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas); 

45.2. trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos; 

45.3. pačių mokinių pagalba kitiems mokiniams; 

45.4. savanoriški pagalbos būdai, trišalių pokalbių metodika. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
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46. Progimnazija priima atvykusį mokinį mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą, 

informuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorių, Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir numato mokinio tolesnio mokymosi perspektyvą, kurios tikslas – 

veiksmingai reaguoti į atvykusio mokytis mokinio poreikius ir, bendradarbiaujant su jo tėvais, 

sudaryti jam galimybes sklandžiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą: 

46.1. kartu su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) numato atvykusio mokytis asmens tolesnio 

mokymosi perspektyvą, aptaria švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą laiko dalį intensyviai 

mokytis lietuvių kalbos; 

46.2. aptaria Progimnazijos teikiamos pagalbos formas ir būdus, Progimnazijos, mokinio ir tėvų 

įsipareigojimus; 

46.3. numato preliminarų mokinio adaptacinį laikotarpį, kurio metu rekomenduojama stebėti 

mokinio individualią pažangą ir jo pasiekimų nevertinti pažymiais; užsitęsus mokinio adaptacijai ar 

iškilus sunkumų, susijusių su adaptacija, į adaptacijos procesų valdymą turi būti įtraukta mokyklos 

vaiko gerovės komisija; 

46.4. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais mokinio 

atstovais ir teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą; 

46.5. pasitelkia mokinius savanorius, galinčius padėti mokiniui sklandžiai įsitraukti į Progimnazijos 

bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis; 

46.6. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, konsultuoja dėl jų pasirinkimo;  

46.7. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 

47. Jeigu mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, mokykla gali organizuoti: 

47.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu (išlyginamosiose klasėse, grupėse ar kitomis 

formomis), kartu užtikrindama, kad kitus dalykus (pavyzdžiui, menus, gamtos mokslus ir kt.) jis 

mokytųsi kartu su bendraamžiais; 

47.2. intensyvų vien lietuvių kalbos mokymąsi iki vienų metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau) ar 

trumpiau ir pagalbos pagal mokinio poreikius teikimą kelerius (2–4) metus; 

47.3. mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikiant reikiamą 

švietimo ir mokymosi pagalbą; 

47.4. mokymąsi kitu mokyklos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais ir 

rūpintojais).  

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

48. Progimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes arba sudaromos laikinosios 

grupės: 

48.1. doriniam ugdymui, jeigu mokoma etikos ir tikybos; 

48.2. užsienio kalboms, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys. Jei grupėje mažiau negu 12 

mokinių, jungiama su paralelių klasių mokiniais; 

48.3. informacinių technologijų dalykui, jei grupėje yra daugiau negu 16 mokinių (tiek kabinete yra 

kompiuterių); 

48.4. technologijų dalykui, jei grupėje yra  daugiau kaip 15 mokinių (tiek kabinete yra darbo vietų); 

48.5. neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų grupei, jei yra ne mažiau kaip 12 mokinių. 

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 



10 

 

 

49. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, klasės gali būti jungiamos po dvi, 

atsižvelgiant į ugdymo turinio koncentrus, numatytus bendrosiose programose. 

49.1. Jungtinei klasei, kurioje mokosi 5–7 klasių mokiniai, skiriamos 74 pamokos (II užsienio 

kalbai – vokiečių k.). 

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ UGDYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 
 

50. Mokinys gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą. 

Progimnazijos nuostatuose (įstatuose) įteisintas pavienio mokymosi forma ugdymosi šeimoje 

mokymo proceso organizavimo būdas, padedantis tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų 

ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, vadovaujantis Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl 

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

51. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 5–6 klasėse 

skiriama 12 savaitinių pamokų, 7–8 klasėse – 13 savaitinių pamokų. Nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu mokoma tik pritarus gydytojų konsultacinei komisijai. 

52. Mokiniui, mokomam namie, Progimnazija, suderinusi su mokinio tėvais ir atsižvelgdama į 

gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą. Individualų 

ugdymo planą pildo klasės vadovas. Planas aptariamas su mokiniu ir jo tėvais, suderinamas su 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui, atsakingu už mokymą namuose. 

52.1. Mokinys mokosi namuose pagal Progimnazijos direktoriaus patvirtintą ir su vienu iš tėvų 

suderintą pamokų tvarkaraštį. 

52.2. Suderinus su mokinio tėvais, Progimnazijos direktoriaus įsakymu mokinys gali nesimokyti 

dailės, muzikos, technologijų, kūno kultūros. Dienyne įrašoma ,,atleista“. 

52.3. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti Progimnazijoje. 

Šios pamokos papildomai įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą. 

52.4. Mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriamos 2 papildomos pamokos mokinio 

pasiekimams gerinti. 

 

 

III. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

53. Progimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, kurias sudaro ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų 

tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji užsienio kalba, antroji užsienio kalba; matematika; 

gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas: istorija, geografija; meninis ugdymas: dailė, muzika; 

informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo 

įgūdžių ugdymas.  

54. Progimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programos ugdymo turinį, numato 

galimybę: 

54.1. iki 10 procentų didinti ar mažinti dalykui mokytis skiriamų pamokų ugdymo procesą ar jo dalį 

organizuojant ne pamokų forma, o projektine ar kitokia mokiniams patrauklia veikla ne tik 

Progimnazijoje, bet ir motyvaciją mokytis skatinančiose saugiose aplinkose (Progimnazijos salėse, 

bibliotekoje, skaitykloje, „Žaliojoje klasėje“, už mokyklos ribų esančiose aplinkose – muziejuose, 

bibliotekoje, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.), bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais. Išvykimas iš Progimnazijos derinamas su Progimnazijoje budinčiu administracijos 

atstovu, dokumentai pildomi pagal Progimnazijos pateiktą formą. 
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55. Progimnazija skiria vieno mėnesio adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (penktų klasių mokiniams) ir naujai atvykusiems 

mokiniams. Per adaptacinį laikotarpį stebima individuali pažanga, bet mokinių pasiekimai ir pažanga 

pažymiais nevertinami. Siekiant padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, į šią veiklą įtraukiami 

klasės vadovai, mokiniai savanoriai, švietimo pagalbos specialistai. 

56. 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 dir. pav. ugdymui, už mokinių apskaitą NEMIS sistemoje atsakingas asmuo, tvarkantis 

progimnazijos mokinių duomenų bazę.  

 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI  

 

57. Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika ir tikyba), 

lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos (pirmoji ir antroji), matematika, gamtos mokslai (biologija, 

chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, socialinė-pilietinė 

veikla), meninis ugdymas (dailė, muzika), informacinės technologijos, technologijos, fizinis 

ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (žmogaus sauga, sveikatos 

ugdymas). 

58. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai 

(globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti 

mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems metams. 

59. Lietuvių kalba ir literatūra. Įgyvendinant ugdymo turinį mokykloje: 

59.1. siūloma mokiniams rinktis pasirenkamuosius dalykus lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiams 

formuoti ir skaitymo gebėjimams gerinti, kalbos vartojimo praktikai ar kt.; 

59.2. laisvės kovų istorijos temos integruojamos į lietuvių kalbos pamokas 7 klasėse skiriant ne 

mažiau kaip 18 pamokų; 

59.3. mokinys, atvykęs iš kitos valstybės, lietuvių kalbos mokomas pagal atskirą jam sudarytą 

individualų planą: skiriama papildomų pamokų, konsultacijų, išnaudojamos neformaliojo švietimo, 

savarankiško mokymo galimybės; Progimnazijos nustatytu laikotarpiu pasiekimai vertinami pagal 

individualius mokymosi pasiekimus; 

59.4. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos bendrojoje programoje numatyto patenkinamo 

lygio, skiriamos konsultacijos, organizuojamas mokymasis laikinojoje grupėje siekiant pašalinti 

mokymosi spragas. 

60. Užsienio kalba. 

60.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis nuo 2 klasės, toliau mokomasi kaip pirmosios iki 

pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

60.2. Antroji užsienio kalba privaloma nuo 6 klasės. Mokiniai gali rinktis vokiečių ir rusų kalbas. 

Mokiniui iki 14 metų užsienio kalbą parenka tėvai, o nuo 14 metų mokinys renkasi pats. Tėvų 

(globėjų, rūpintojų) pageidavimu antrosios užsienio kalbos galima pradėti mokyti ir nuo 5 klasės, jei 

mokyklai užtenka mokymo lėšų. 

60.3. Keisti užsienio kalbą nebaigus pagrindinio ugdymo programos galima tik tokiu atveju, jeigu 

mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei numatyta tos kalbos 

Bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio mokyklos ir  

lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis 

pradėtą kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos 

pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus lankant 

konsultacijas arba, esant mokymo lėšų, skiriant pamoką. 
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60.4. Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą ir 

Progimnazija nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta 

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

Progimnazija įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. 

61. Gamtos mokslai. 

61.1. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skiriama ne mažiau kaip 30–40 procentų 

dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Nesant sąlygų atlikti eksperimentus mokykloje, sudaromos 

sąlygos juos atlikti kitose tam tinkamose aplinkose. 

61.2. Per gamtos mokslų dalykų pamokas mokomasi tiriant. 

61.3. Atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ugdymo procesas individualizuojamas, diferencijuojamas, 

Ugdymo procese taikomos įvairesnės, įdomesnės, įvairaus sunkumo ir sudėtingumo užduotys. 

Mokymosi medžiaga pritaikoma atsižvelgiant į mokinių turimas žinias, įgūdžius ir ugdymosi poreikį. 

61.4. Dėmesys skiriamas gamtamoksliniams tyrimams: stebėjimui, analizavimui, 

eksperimentavimui, modeliavimui, įvairioms praktinėms veikloms. Ugdymo procese mokiniai 

skatinami bendradarbiauti ir (ar) dirbti komandoje, derinami įvairūs ugdymo metodai ir ugdymo 

inovacijos. Ugdymo turinyje daugiau dėmesio skiriama gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų 

ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime; 

61.5. Progimnazijoje mokymosi aplinka pritaikyta eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams 

ugdyti. 

61.6. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi ne tik kilnojamosiomis ir virtualiosiomis 

laboratorijomis, šiuolaikiškomis edukacinėmis erdvėmis, mokymosi ištekliais už Progimnazijos ribų 

(mokslo parkų, universitetų, verslo įmonių laboratorijomis, nacionaliniais parkais ir kt.), bet ir 

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

pasigaminamomis priemonėmis. 

61.7. Progimnazija skatina mokinius dalyvauti įvairiuose gamtamokslinio raštingumo konkursuose, 

organizuoja veiklą, įtraukiančią mokinius į tyrinėjimus, arba, nesant galimybių tai atlikti mokykloje, 

siunčia mokinius į kitas institucijas. 

62. Technologijos. 

62.1. 5–8 klasių mokiniai kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp mitybos, 

tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 5–8 klasės mokiniai mokosi 

mišriose grupėse. 

63. Informacinės technologijos. 

63.1. 7–8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos per dvejus metus. 7 klasėje pirmą pusmetį pamokos 

skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui (apie 50 procentų metinių 

pamokų), o antrą pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai su kitais dalykais (kiti 50 

procentų pamokų); 8 klasėje – priešingai: pirmą pusmetį informacinių technologijų mokoma 

integruotai (apie 50 procentų metinių pamokų), o antrą pusmetį pamokos skiriamos informacinių 

technologijų bendrosios programos kursui (kiti 50 procentų pamokų). Dalykas derinamas su kitų 

dalykų programomis (vykdoma integracija). 

63.2. Integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas, pamoką gali planuoti ir dalyko 

mokytoją konsultuoti informacinių technologijų mokytojas arba pamokoje gali dirbti du mokytojai 

(dalyko ir informacinių technologijų). Dalyko mokytojui turint pakankamai gerus skaitmeninio 

raštingumo gebėjimus, nėra būtina, kad pamokoje dirbtų du mokytojai. 

64. Socialiniai mokslai. 

64.1. Mokymasis per socialinių mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, 

diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas (priedas Nr. 5) 

64.2. Žmogaus saugai mokyti skiriama 5 klasėse vienerius metus po 1 savaitinę valandą, o 6-8 

klasėse – po 1 valandos ir mokoma vieną pusmetį. 

64.3. Siekiant gerinti gimtojo krašto (pavyzdžiui, rajono savivaldybės, gyvenvietės ir kt.) ir 

Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes, istorijos ir geografijos mokymas 
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organizuojamas netradicinėse aplinkose (pavyzdžiui, saugomų teritorijų lankytojų centruose, 

muziejuose), naudojamasi virtualiosiomis mokymosi aplinkomis. 

64.4. 5–6 klasės istorijos turinys išdėstomas integruojant Europos ir Lietuvos istorijos epizodus. 

64.5. 18 laisvės kovų istorijos temų integruojama į 5–6 klasių istorijos pamokas. 

64.6. Istorijos ir geografijos pamokų metu mokiniai vykdo projektus, atlieka tiriamojo pobūdžio 

užduotis, dalyvauja diskusijose, informacijos paieškai ir pateikimui naudoja informacines 

komunikacines technologijas. 

64.7. Įgyvendinant pilietiškumo pagrindų ugdymą: 

64.7.1. programos turinys 5–8 klasėse integruojamas į dorinį ugdymą, dailę, muziką, lietuvių ir 

užsienio kalbų mokomuosius dalykus; 

64.7.2. organizuojamoje pažintinėje, kultūrinėje, meninėje, kūrybinėje veikloje numatomi 

lankytini regiono ir šalies istorinio paveldo objektai, mokiniai įsitraukia į socialinę veiklą, dalyvauja 

pilietiškumo akcijose, minimos valstybinės šventės, atmintinos datos. 

65. Fizinis ugdymas. 

65.1. Mokiniui, kuris 2020–2021 mokslo metais mokosi 5, 6, ar 7 klasėje, privalomos 3 fizinio 

ugdymo pamokos per savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų. 

65.2. Sudaromos sąlygos pasirinkti pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas per 

neformaliojo švietimo veiklą Progimnazijoje ar neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. 

65.3. Mokykla organizuoja ugdymą specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams: 

65.3.1. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami 

pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

65.3.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje. 

65.4. Atleisti nuo fizinio ugdymo ir laikinai dėl ligos atleisti mokiniai gali nedalyvauti pamokoje, 

jei pamoka tvarkaraštyje yra pirma arba paskutinė. Su tėvais tai suderinama raštu. Kitais atvejais 

mokiniai dalyvauja pamokoje (stebi), tačiau fizinio ugdymo mokytojas siūlo kitą veiklą: 

65.4.1. stalo žaidimus priesalėje (prižiūri fizinio ugdymo mokytojas); 

65.4.2. šaškių ir šachmatų žaidimus priesalėje (prižiūri fizinio ugdymo mokytojas); 

65.4.3. veiklą kompiuterių klasėje (jei įmanoma suderinti su informacinių technologijų mokytoju); 

65.4.4. veiklą bibliotekoje (jei įmanoma suderinti su bibliotekos vedėju); 

65.4.5. konsultacijas su laisvais mokytojais (jei tai suderinama iš anksto); 

65.4.6. socialinę veiklą (jei tai suderinta su klasės vadovu); 

65.4.7. fizinio ugdymo pamokas patalpose, atsižvelgiant į Higienos normos reikalavimus. 

 

 

IV. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

66. Progimnazijoje užtikrinama visų mokinių įtrauktis į ugdymo procesą, šalinamos kliūtys, 

trukdančias teikti būtiną mokymosi ir švietimo pagalbą, pritaikyta mokymosi aplinka. 

67. Progimnazija, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama, 

įgyvendindama ugdymo procesą, atsižvelgia į: 

67.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

67.2. formaliojo švietimo programą; 

67.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

67.4. švietimo pagalbos specialistų, Progimnazijos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių 

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 
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68. Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos ir socialinių įgūdžių ugdymo programos 

įgyvendinamos atsižvelgiant į mokinio galias ir gebėjimus, kylančius dėl intelekto sutrikimo 

(nežymaus, vidutinio, žymaus ar labai žymaus). Socialinių įgūdžių ugdymo programa įgyvendinama 

nuosekliai klasių valandėlių metu. 

68.1. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl nežymaus 

intelekto sutrikimo, rengiant individualų ugdymo planą, dalykų programoms įgyvendinti skiriamas 

pamokų skaičių gali būti koreguojamas iki 25 procentų: 

68.1.1. keičiamas (mažinamas, didinamas) dalykams skirtų pamokų skaičius; 

68.1.2. numatoma papildoma mokytojo padėjėjo pagalba; 

68.1.3. planuojamos specialiosios pamokos; 

68.1.4. didinamas pamokų skaičius, skirtas meniniam, technologiniam ugdymui, kitų dalykų 

mokymui, socialinei veiklai, karjeros ugdymo kompetencijoms ugdyti; 

68.1.5. keičiamas specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

(pamokų) skaičius per mokslo metus, atsižvelgiant į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, 

vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas; 

68.1.6. iki 74 pamokų per metus mažinamas minimalus privalomų pamokų skaičius, bet didinamas 

neformaliojo švietimo valandų skaičius ar organizuojamos veiklos, lavinančios praktinius gebėjimus; 

68.1.7. technologijų dalyko gali būti siūloma tik viena technologijų programa arba technologijų 

kryptis; 

68.1.8. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, įvairiapusių raidos sutrikimų, elgesio ir (ar) 

emocijų, kalbėjimo ir (ar) kalbos sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriama ne 

mažiau kaip 18 pamokų per metus. 

68.2. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl vidutinio 

intelekto sutrikimo, ugdymo planas rengiamas: 

68.2.1. mokiniui, kuris mokomas įtraukiojo mokymosi būdu bendrosios paskirties klasėje, dalykų 

programoms pamokų skaičius gali būti koreguojamas iki 30 procentų; 

68.2.2. mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse 

skiriama ne mažiau kaip 37 pamokos per metus. Tarties, kalbos ir komunikacijos lavinimo 

specialiosios pratybos gali būti integruojamos į komunikacinės ir pažintinės veiklos, lietuvių kalbos 

ir literatūros pamokas. Pratybų ir komunikacinės, pažintinės veiklos, lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokų turinys turi derėti. 

69. Mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, 

specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 37 pamokos per metus naudojimosi 

kompiuteriu ir specialiosiomis mokymosi priemonėmis įgūdžiams formuoti, pažinimo funkcijoms 

lavinti, kalbiniams ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti. 

70. Logopedo arba kitoms specialiosioms pratyboms skiriama iki 74 pamokų per metus. 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

71. Mokyklos vaiko gerovės komisijai priėmus sprendimą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių ugdymo(si) ir švietimo pagalbos teikimo, mokykla kiekvienam mokiniui sudaro 

individualų pagalbos planą, kuris gali būti individualaus ugdymo plano sudėtinė dalis, paskiria 

pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojantį asmenį. Koordinuojantis asmuo kartu su vaiku, jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais) numato tarpinius ugdymosi ir pagalbos tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimą, 

periodiškai aptaria pasiektus rezultatus. 

 

 

72. Progimnazija, rengdama individualaus ugdymo planą mokiniui, vadovaujasi nurodytu 

pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi ir gali: 
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72.1. iki 30 procentų koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų skaičių 

(nemažinant nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

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

ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui ir t. t., skaičių, siekdama plėtoti 

asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius; 

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

skaičių; 

72.4. keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą; 

72.5. formuoti nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tų pačių ar skirtingų klasių mokinių;  

72.6. vėliau pradėti mokyti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos, mokyti tik vienos užsienio 

kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo 

ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), judesio ir padėties, bendrųjų mokymosi 

sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 

72.7. mokiniui besimokant pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą: 

72.7.1. pagrindinio ugdymo programoje prasidedančių dalykų galima pradėti mokyti metais 

vėliau, juos sieti su praktiniais mokinio interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; mokymas gali būti 

organizuojamas atskiromis veiklomis; 

72.7.2. vietoje kelių vienos srities dalykų galima siūlyti integruotas tų dalykų pamokas, dalykų 

modulius, projektines veiklas, skirtas esminėms srities dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti; 

72.8. nemokyti užsienio kalbų turinčiojo kompleksinių negalių ir (ar) kompleksinių sutrikimų, į 

kurių sudėtį įeina klausos sutrikimai (išskyrus nežymų klausos sutrikimą). Užsienio kalbų pamokų 

laikas gali būti skiriamas lietuvių kalbai mokyti; 

72.9. nemokyti muzikos turinčiojo klausos sutrikimą (išskyrus nežymų); 

72.10. nemokyti technologijų turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų (išskyrus 

lengvus). Vietoj progimnazijos  ugdymo plano 103.6–103.11 papunkčiuose nurodytų dalykų mokinys 

gali rinktis kitus individualaus ugdymo plano dalykus, tenkinančius specialiuosius ugdymosi 

poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją pedagoginę pagalbą;  

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

ugdymo planas sudaromas vadovaujantis dalykų programoms įgyvendinti nurodomu pamokų 

skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 20 procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo 

švietimo pamokų skaičius gali būti didinamas atsižvelgiant į mokinio galias ir ugdymosi 

poreikius, specialistų rekomendacijas. 
73.1. Sutrikusios klausos mokinio ugdymo planas sudaromas vadovaujantis nurodytu pamokų 

skaičiumi, be to: 

73.1.1. atsižvelgiant į klausos netekimo laiką, kalbos išsivystymo lygį, turimus tarties įgūdžius ir 

gebėjimą bendrauti kalba, ugdymo plane specialiosios pamokos skiriamos tarčiai, kalbai ir klausai 

lavinti; 

73.1.2. mokiniui tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo specialiosioms pratyboms skiriama: 

5 klasėje – ne mažiau kaip 74 pamokos, 6–8 klasėse – ne mažiau kaip 37 pamokos per metus; 

turintiems kochlearinius implantus – ne mažiau kaip 74 pamokos per metus. Pratybų ir lietuvių kalbos 

pamokų turinys turi derėti. 

73.2. Sutrikusios regos mokinio ugdymo planas sudaromas vadovaujantis nurodytu pamokų 

skaičiumi. Ugdymo plane skiriamos specialiosios pamokos ir specialiosios pratybos: silpnaregiui 

mokiniui regėjimui lavinti galima skirti 37 ir daugiau pamokų per metus (turint mokymo lėšų). 

73.3. Sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokinio ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis nurodytu pamokų skaičiumi. Ugdymo plane specialiosios pamokos skiriamos tarčiai, 

kalbai ir klausai lavinti: 

73.3.1. specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 74 pamokos per metus, 

mokinio kalbai ir komunikacijai lavinti; 

73.3.2. mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, tarties, kalbos ir komunikacijos lavinimo 

specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų per metus. 
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73.4. Judesio padėties sutrikimų turinčio mokinio ugdymo planas sudaromas vadovaujantis 

nurodytu pamokų skaičiumi, be to:  

73.4.1. mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, 5–8 klasėse tarties, kalbos ir 

komunikacijos lavinimo specialiosios pratybos gali būti integruojamos į komunikacinės ir pažintinės 

veiklos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Pratybų ir komunikacinės, pažintinės veiklos, lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokų turinys turi derėti; 

73.4.2. 4–8 mokinių grupei gali būti skiriama iki 11 pamokų per metus sveikatą stiprinančiam 

fiziniam ugdymui. 

74. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus 

ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. Jei 

progimnazijoje tuo metu nėra švietimo pagalbos specialistų (-o), mokytoją konsultuoja progimnaziją 

aptarnaujančios pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir (ar) savivaldybės 

administracijos švietimo padalinių specialistai. 

 

 

MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

75. 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 – specialiojoje klasėje, skiriant mokytojo padėjėją ir / ar 

dalį ugdymo laiko vykdant ugdymą bendroje klasėje. 

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

76.1. 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; 

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

tėvais (globėjais, rūpintojais) numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimo žingsnius, 

atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams aptarti; 

76.3. 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; 

76.4. užtikrina, kad mokytojai, bendradarbiaudami su švietimo pagalbos specialistais, taikytų 

elgesio vertinimo instrumentus netinkamo elgesio priežastims nustatyti bei reikalingų įgūdžių 

ugdymo strategijoms parinkti. 

77. Mokykla 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 atsižvelgiama į jo pomėgius, naudojamos vizualines 

užuominas ugdymo procese, pateikiamos galimas atsiskaitymo formas ir leidžiama mokiniui 

pasirinkti atsiskaitymo formą. 

78. Mokykla sudaro 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). 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

79. 5–8 klasės mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir 

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 23 punkto nuostatomis. 

80. 5–8 klasės mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai ugdymo procese, aptarus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), vertinami pažymiu,  

atsižvelgiant į individualią mokinio pažangą bei ugdymosi pastangas. Mokinio siekiamybė – 

bendrojoje programoje numatytasis patenkinamas pasiekimų lygis. 

81. 5–8 klasės mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa individualizuota,  mokymosi pažanga 

ir pasiekimai ugdymo procese, aptarus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), vertinami 

pažymiu atsižvelgiant į individualią mokinio pažangą bei ugdymosi pastangas. Mokinio siekiamybė 

– individuali pažanga. 

81.1. Vertinant 5–8 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą, 

remiamasi bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais ir konkrečiam 

mokiniui pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais. Bendradarbiaujant specialiajam 

pedagogui ir dalyko mokytojui mokinys specialiųjų pamokų metu įsivertina ugdymosi pastangas 

kaupiamuoju balu. Sukauptas mokinio balas įrašomas vertinant mokinio ugdymosi pastangas.. 

82. Kuriama 5–8 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių individualios pažangos 

sistema. 

82.1. Individualūs 5–8 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalyko ugdymosi 

pasiekimai fiksuojami dalyko mokytojo, aprašant pritaikytoje ar individualizuotoje programoje kas 

pusmetį. 

82.2. Individualūs 5–8 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi pasiekimai 

fiksuojami specialiojo pedagogo kas savaitę naudojant „Pažangos laiptus“. 

82.3. Individualūs 5–8 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi pasiekimai 

fiksuojami specialiojo pedagogo kas pusmetį įrašu specialiojo pedagogo dienyne „pp“ arba „np“. 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

 

83. Progimnazija specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą, kurios paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą, teikia vadovaudamasi teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės 

tarnybos ir Progimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

83.1. Specialusis pedagogas atlieka pirminį pedagoginį vertinimą, nustato sutrikimo pobūdį, 

individualius poreikius, teikia specialiąją pedagoginę pagalbą 5–8 klasių mokiniams 2 kartus per 

savaitę pamokų metu; lavindamas sutrikusias funkcijas, padeda įsisavinti ugdymo turinį  individualių, 

pogrupinių ar grupinių užsiėmimų metu; taiko specialius darbo būdus ir metodus, konsultuoja 

mokytojus individualizuojant ir pritaikant Bendrojo ugdymo programas, konsultuoja tėvus (globėjus, 

rūpintojus) specialiojo ugdymo klausimais. 

83.2. Logopedas nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, teikia rekomendacijas dėl specialiosios 

pagalbos teikimo Progimnazijos vadovui, teikia logopedinę pagalbą 1–5 klasių mokiniams pamokų 

ir ne pamokų metu. Esant galimybei konsultuoja vyresnių klasių mokinius; konsultuoja tėvus 

(globėjus, rūpintojus). 

83.3. Mokytojo padėjėjas teikia specialiąją pagalbą pamokoje vidutinių, didelių ir labai didelių 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; užtikrina vaiko saugumą pertraukų metu. 



18 

 

 

83.4. Socialinis pedagogas užtikrina mokinių lankomumą, padeda išspręsti elgesio problemas. 

84. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

84.1. ugdymo proceso metu atsižvelgiant į mokinio galias, keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant 

jo reikmes; 

84.2. specialiųjų pratybų forma: individualiai, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), grupėms (5–8 

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

būti teikiama per specialiąsias pamokas; 

84.3. konsultuojant specialiojo ugdymo klausimais mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), 

84.4. bendradarbiaujant Vaiko gerovės komisijos nariams su dalyko mokytoju ir klasės vadovu. 

84.5. kai Progimnazijoje nėra reikiamos kvalifikacijos specialiųjų pedagogų, galinčių teikti ugdymą 

ir švietimo pagalbą regos, klausos, įvairiapusių raidos (autizmo), elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų 

turinčiam mokiniui, kuriam rekomenduota papildoma specialioji pedagoginė pagalba, jam skiriama 

nuo 2 iki 4 valandų per savaitę individualioms specialiojo pedagogo konsultacijoms ir (ar) papildomai 

dalyko mokytojo pagalbai arba sudaromos sąlygos šias paslaugas mokiniui gauti specialiosios 

paskirties įstaigoje, specialiojo ugdymo centruose. 

85. Specialioji pagalba: 

85.1. teikiama mokytojo padėjėjo; 

85.2. teikiama ugdymo proceso metu. 

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMAS NAMIE 

 

86. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja Progimnazija pagal Vaiko gerovės komisijos ir 

pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi 

individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui. 

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

Progimnazija skiria 1 ar 2 pamokas specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms. 

88. Mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokyti namie 

skiriama ne mažiau kaip 8 valandos per savaitę: 

88.1. 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms; 

88.2. turinčiajam judesio ir padėties sutrikimų rekomenduojama 1–2 valandas per savaitę skirti 

gydomajai mankštai; 

88.3. lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti gali būti skiriamos papildomos 1–2 valandos per savaitę. 

 

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

  
90. Mokykla, pagal įteisintą nuotolinio mokymo  nuostatus (įstatus) organizuoja nuotolinio 

mokymo proceso organizavimo būdus,  priima sprendimą mokiniams, kurie bus mokomi kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu, dalį ugdymo proceso įgyvendinant nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu: 5–8 klasių mokiniams iki 10 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko 

per mokslo metus.  

91. Mokykla, priėmusi sprendimą ugdymo procesą, įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu ir kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, mokyklos ugdymo plane 

numato, kokią ugdymo proceso dalį, kada, kokios klasės mokiniai mokysis nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu. Mokykla, ugdymo programas įgyvendindama dviem būdais, užtikrina, 

kad mokiniai pasiektų numatytus mokymosi pasiekimus ir nepatirtų mokymosi praradimų. 
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92. Mokykla, planuodama organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

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

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

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

93. Mokykla, gali priimti sprendimą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoti 

vieno dalyko ar kelių dalykų mokymą ne ilgesnį laiką, nei numatyta Bendrųjų ugdymo planų. 

94. Konsultacijos (individualios ir grupinės), atsižvelgiant į mokyklos konkrečią situaciją, gali būti 

organizuojamos tik nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu ir (ar) kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu. 

95. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, būtina 

įvertinti mokinių mokymosi sąlygas namuose, aprūpinimą mokymosi priemonėmis, reikalingomis 

dalyvauti nuotolinio mokymosi procese. Mokykla sprendžia ir šalina priežastis, dėl kurių mokiniai 

negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad mokinio namuose 

nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje. 

96. Mokykla, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

turi užtikrinti visų mokymui būtinų mokymosi išteklių organizavimą, struktūrą. Rekomenduojama 

susikurti mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo platformą, kurioje 

mokytojai galėtų dalytis veiklomis, kūrybinių užduočių, švietimo pagalbos mokiniams, prevencinės 

veiklos vykdymo idėjomis. Susitarti, kokia medžiaga talpinama platformoje, kaip ji prieinama.  

97. Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, mokykla 

užtikrina, kad sinchroniniam ugdymui būtų skirta ne mažiau kaip 60 procentų ugdymo proceso laiko 

ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui (per savaitę, mėnesį, mokslo metus). 

98. Mokykla, pradėdama ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu: pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

organizuoti. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 2 val. Pamokos struktūra pritaikoma 

asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus, ir 

mokinių amžių. Nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės trukmės, skirta pietų 

pertraukai. 

99. Mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio mokymosi forma, 

konsultacijoms, kurios gali būti individualios ir / ar grupinės, skiriama iki 15 procentų Bendrųjų 

ugdymo planų 77 punkte nustatyto metinių arba savaitinių pamokų skaičiaus. 

 

APLINKYBĖMS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI 

ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 
 
  
100. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, 

gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu (toliau – 

ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, 

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

stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis 

mokymo būdas). 

101. Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 

101.1. minus 20 °C ar žemesnė, – 5 klasių mokiniams; 

101.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–8 klasių mokiniams; 

101.3. 30 °C ar aukštesnė – 5–8 klasių mokiniams. 
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102. Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, gali priimti sprendimus:  

102.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą: 

102.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę; 

102.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 

102.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 

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

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei; 

102.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos 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 mokyklos vadovo sprendimu gali būti laikinai 

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

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); 

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

procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Mokyklos 

vadovas sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu prima Mokymosi pagal 

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

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

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

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

nustatyta tvarka. 

103. Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesą organizuojant 

nuotoliniu mokymo būdu mokykla: 

103.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, atsižvelgdama į 

mokyklos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui organizuoti, Bendrųjų 

ugdymo planų nuostatas;  

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

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

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

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

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

jeigu mokykloje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių 

ugdymo procesą organizuoti mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas 

saugias patalpas;  

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

ugdymosi poreikių ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 

103.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto 

laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50 procentų – 

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

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

mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

skiriamas pamokas;  
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103.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į 

mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 

103.8. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl užduočių, 

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

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

atsižvelgdama į mokinių amžių; 

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

103.10. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso 

organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo 

bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo 

procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama 

mokyklos tinklalapyje;  

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

ugdymo proceso organizavimo. 
  

__________________________ 
  
 

Progimnazijos veikla organizuojama remiantis šiais dokumentais: 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais 

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

balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417; 

 Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos 

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

 Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309; 

 Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-1201; 

 Valstybės švietimo stebėsenos rodikliais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-1200; 

 Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 

m. gruodžio 21d. įsakymu Nr. V-1308; 

 Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-78; 

 Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo 

pakeitimu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymu 

Nr. V-554; 

 Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-

715; 

 Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 

V-579; 

 Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228; 

 Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190; 

 Sveikatos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290; 

 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941; 
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  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; 

 Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu 

Nr. V-1049; 

 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; 

 Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 

m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72; 

 Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. 

įsakymu Nr. V-1090/A1-314; 

 Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

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

 Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159; 

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

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773; 

 Bendraisiais Europos kalbų metmenimis; 

 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; 

 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2020 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 

V-1159 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 ‚ Dėl 

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo 

planų patvirtinimo“ pakeitimo. 

 

 

SUDERINTA 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

taryba 2020 m. rugpjūčio 28 d.  

posėdžio protokolas Nr. 5 

 

SUDERINTA: 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjas 

 

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

Julius Lukoševičius 

2020 m. rugpjūčio 31 d.
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