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                                                                                                         PATVIRTINTA 

                   Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos 

                   direktoriaus 2015 rugpjūčio 31 d. 

                   įsakymu Nr. V1-74 

 

KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJOS 2015–2016 MOKSLO METŲ 

UGDYMO PLANAS 

 
I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2015–2016 mokslo metų Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos (toliau - gimnazijos) ugdymo 

planas parengtas, vadovaujantis 2015–2016 ir 2016–2017 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457, Lietuvos higienos norma HN 21:2011 

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

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

Nr. V-773), Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) Formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049, gimnazijos strateginiais 

tikslais, atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius bei turimus išteklius. 

2. Ugdymo planą parengė darbo grupė, kurią sudarė gimnazijos vadovai, mokytojai, tėvai ir 

mokiniai (gimnazijos direktoriaus 2015-05-11 d. įsakymas Nr. V1-62 „Dėl gimnazijos ugdymo 

plano rengimo darbo grupės sudarymo“). 

3. Gimnazijos ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio 

ugdymo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą grupinio ar pavienio mokymosi formomis, 

kasdieniu bei savarankišku mokymo proceso organizavimo būdais. 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:  

Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 

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

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

minučių. 

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis 

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

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

kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

6. Gimnazijos ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 

7. Ugdymo organizavimas: 

7.1. ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:  

 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga 
Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis 

I  2015-06-03 34 

II  2015-06-03 34 

III  2015-06-03 34 

IV  2015-05-26 33 
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7.2. gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.  

7.3. ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (II dalies) ir vidurinio ugdymo programas 

skirstomas pusmečiais: 

pirmasis pusmetis: 2015-09-01 – 2016-01-22, I-IV gimnazijos klasėms;  

antrasis pusmetis:  2016-01-25 – 2016-06-03, I-III gimnazijos klasėms, 

                    2016-01-25 – 2016-05-26, IV gimnazijos klasėms. 

7.4. mokinių atostogų trukmė:  

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens  2015-10-26 2015-10-30 

Žiemos (Kalėdų) 2015-12-28 2016-01-08 

Žiemos atostogos 2016-02-15 

Pavasario (Velykų) 2016-03-21 2016-03-25* 

Vasaros atostogos 
I-III gimn, kl. 2016-06-06 

IV gimn. kl. 2016-05-27 

2016-08-31** 

2016-08-31*** 

Pastabos: 

*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama 

į 03-29 dieną; 

**gimnazijos I-III klasių mokiniams, gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką 

neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo 

ministro nustatytu laiku; 

***gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko 

brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku. 

7.5. gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso 

metu, jo pageidavimu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į 

mokymosi dienų skaičių. 

7.6. pamokos vyksta viena pamaina. Pamokos pradedamos 8 valandą. Pamokų laikas:  

1 pamoka: 8.00 – 8.45; 

2 pamoka: 8.55 – 9.40;  

3 pamoka: 9.50 – 10.35;  

4 pamoka: 10.45 – 11.30;  

5 pamoka: 11.55 – 12.40; 

6 pamoka: 13.00 – 13.45;  

7 pamoka: 13.55 – 14.40;  

8 pamoka: 14.50 – 15.35;  

7.6.1. trečiadienį nuo 8.00 iki 8.45 – klasės vadovo valanda. Trečiadienio pamokų laikas:  

1 pamoka: 8.55 – 9.40;  

2 pamoka: 9.50 – 10.35;  

3 pamoka: 10.45 – 11.30;  

4 pamoka: 11.55 – 12.40;  

5 pamoka: 13.00 – 13.45;  

6 pamoka: 13.55 – 14.40;  

7 pamoka: 14.50 – 15.35;  

7.7. gimnazijoje skiriamos 2 ilgosios pertraukos:  

25 min. po 4 pamokų (trečiadienį po 3 pamokų) (11.30- 11.55);  

20 min. po 5 pamokų (trečiadienį po 4 pamokų) (12.40- 13.00);  

vidurinio ugdymo klasių mokinių pietų metas yra ir 4-5 pamokos (pagal individualius 

tvarkaraščius).  

7.8. oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei, į mokyklą mokiniai gali nevykti. 

Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. E-dienyne žymimos datos ir parašoma 

„Pamokos nevyko dėl šalčio“.  

7.9. gimnazijos direktorius iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 

ar paskelbus ekstremalią padėtį priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus 
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sprendimus gimnazijos vadovas informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą 

asmenį.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

8. 2014–2015 mokslo metais ugdymo procese didžiausias dėmesys buvo skiriamas iškeltam 

prioritetui – tobulinti darbo sistemą su akademinių gebėjimų ir polinkių turinčiais mokiniais. 

Gimnazija antrus metus vykdė stojančiųjų į pirmąsias klases žinių ir gebėjimų patikrinimą, buvo 

pakeista patikrinimo tvarka (lietuvių kalbos ir matematikos patikrinimai vykdyti skirtingu metu), 

patobulintos patikrinimo užduotys. Gimnazijos mokytojai analizavo mokinių stojamųjų testų 

darbus, išskyrė svarbiausias, dažniausiai pasitaikančias klaidas, metodinėse grupėse aptarė mokinių 

mokymo strategijas. Mokiniams buvo sudarytos galimybės konsultuotis su visų dalykų mokytojais, 

išlyginti mokymosi skirtumus bei likviduoti spragas. Pakoreguota tiriamųjų darbų vykdymo tvarka, 

visi I gimnazijos klasių mokiniai vykdė laisvai pasirinktus įvairių dalykų tiriamuosius darbus. 

Gegužės mėnesį vyko šių darbų pristatymai dalykų sekcijose, o birželio pradžioje geriausi darbai 

pristatyti bendroje I klasių konferencijoje.  

Mokytojų komanda, dalyvavusi respublikiniame projekte „Pasirinkimo galimybių didinimas 

14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, 

siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“, metodinėse grupėse dalinosi 

gerąja patirtimi, vedė atviras pamokas. Rezultatai pristatyti gimnazijoje vykusioje regioninėje 

projekto konferencijoje, konsultacijose skirtingų mokomųjų dalykų mokytojams.  

Siekiant tenkinti kiekvieno mokinio poreikius, lavinti individualius gebėjimus ir kūrybines 

galias, mokiniams siūlyta įvairi ugdomosios veiklos ir neformaliojo ugdymo pasiūla, mokyklos 

nuožiūra skirstomos valandos naudotos įvairiems moduliams, konsultacijoms, projektams. 

Pakoreguota konsultacinių valandų skyrimo tvarka – konsultacinės valandos skiriamos pagal 

mokinių poreikį visiems dalykų mokytojams, todėl turėjo galimybę konsultuotis ne tik mokymosi 

sunkumų turintys ar dėl ligos nelankę mokiniai, bet ir gabūs gimnazistai, besirengiantys įvairaus 

lygmens konkursams, olimpiadoms. Vidurinio ugdymo programoje mokiniai laisvai rinkosi 

mokomųjų dalykų kursus, poreikius atitinkančius pasirenkamuosius dalykus bei dalykų modulius, 

skirtingą kurso valandų skaičių. Sudarant mobilias grupes buvo stengiamasi atsižvelgti į mokinių 

gebėjimus bei pageidavimus.  

Mokinių mokymosi rezultatai, pasiekimai brandos egzaminuose, PUPP, įvairaus lygmens 

konkursuose, varžybose ir olimpiadose rodo, kad ugdymo planas 2014–2015 mokslo metais 

įgyvendintas tikslingai.  

9. 2015–2016 m. m. veiklos prioritetas – tobulinti darbo sistemą su akademinių gebėjimų ir 

polinkių turinčiais mokiniais, taikant pamokose Mąstymo mokyklos metodiką. 

10. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal konkrečius mokinių ugdymo (si) 

poreikius ir įgyvendinamas, vadovaujantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašais, 

tvirtinamais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – Ugdymo programų 

aprašai), 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 – Pagrindinio ugdymo 

bendrosios programos), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos), 

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

formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašas). Gimnazija užtikrina raštingumo, ypač skaitymo gebėjimų ugdymą, visame 

ugdymo procese (konkretūs susitarimai priimami Metodinėje taryboje). 
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11. Nuo 50 iki 60 pamokų (iki 10 mokymosi dienų ) per mokslo metus skiriamos kultūrinei, 

meninei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai. Jos metu vykdoma 

socialinė veikla, kultūros paveldo, meninio, profesinio informavimo, karjeros planavimo, darnaus 

vystymosi ir kiti projektai, bendradarbiaujant su muziejais, teatrais, bibliotekomis, kultūros centrais 

ir kitomis įstaigomis. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių, pildomos 

elektroniniame dienyne ir paskirstomos taip:  

 

Eil. 

Nr. 
Ugdymo turinys Data 

1. Mokslo žinių diena 2015 m. rugsėjo 1 d. 

2. Sporto diena 2015 m. spalio mėn. 

3. Dramos teatro ar Muzikinio teatro lankymas 2015 m. lapkričio mėn. 

4.  Kalėdinė šventė 2015 m. gruodžio mėn. 

5. Karjeros diena  2016 m. vasario mėn. 

6. Civilinės saugos mokymai  2016 m. kovo mėn. 

7 Gimnazijos gimtadienio šventė  2016 m. gegužės mėn. 

8. Ekskursijų diena 2016 m. birželio mėn. 

9. Pagal poreikį brandos egzaminų ir PUPP 

metu 

 

Pastaba: šis grafikas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į miesto renginių planus ir brandos 

egzaminų bei PUPP tvarkaraščius. 

12. Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė – 45 min. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

13. Siekiant padėti mokiniui sėkmingai mokytis, pagal savo išgales pasiekti kuo aukštesnių 

ugdymo (si) pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę dėl sąmoningo mokymosi, gebėjimo 

įgyvendinti išsikeltus tikslus, sudaromas individualus ugdymo planas.  

14. Individualus ugdymo planas sudaromas su kiekvienu mokiniu besimokančiu:  

14.1 pagal vidurinio ugdymo programą;  

14.2. pagal savarankišką mokymo būdą, nesusidarius vidurinio ugdymo programos laikinai 

grupei;  

14.3. pagal savarankišką mokymo būdą dėl ligos mokomam namie pagal pagrindinio ugdymo 

II dalies bei vidurinio ugdymo programas.  

15. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą, individualus 

ugdymo planas sudaromas jei:  

15.1. patiria sunkumų po ligos, norint likviduoti spragas ar atsiskaityti už praleistą temą;  

15.2. po pusmečio, kai turi nepatenkinamą įvertinimą ir siekia likviduoti spragas, pagerinti 

rezultatus;  

15.3. itin sėkmingai mokosi, bet siekia įgyti daugiau žinių ir nori dalyvauti konkursuose, 

olimpiadose.  

16. Mokinio individualaus ugdymo plano formą siūlo gimnazija.  

17. Mokinio individualaus ugdymo planas sudaromas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir pavaduotojams ugdymui, 

psichologui.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SVEIKATA IR GEROVĖ MOKYKLOJE 

 

18. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas: 
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18.1. vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

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

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 21:2011. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ (toliau – Higienos norma); 

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

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

saugioje aplinkoje, laiku pastebi ir nedelsdama sustabdo patyčių ir smurto apraiškas, užtikrina 

higienos reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį; 

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

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

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

18.4. pagal galimybes ir poreikius sudaro sąlygas ilgosios 25 min. pertraukos metu mokinių 

aktyviai fizinei veiklai. 

19. Į kūno kultūros, biologijos, technologijų dalykų ugdymo turinį ir klasės valandėles 

integruojama Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 „Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios 

programos patvirtinimo“. 

20. Gimnazijoje organizuojami kryptingi sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo renginiai: „Sportas – sveikata“ – judėjimo šventė (balandžio mėnesį), „Rūkymui ne“ 

(mėnuo prieš rūkymą), akcijos „Tylioji pertrauka“, skirta Tarptautinei triukšmo suvokimo dienai, 

„Sužinok savo kraujospūdį“, skirta Pasaulinei širdies dienai, įvairios sportinės varžybos, paskaitos 

sveikatos saugojimo ir stiprinimo temomis. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS  

 

21. Ugdymo turinys gimnazijoje planuojamas ir detalizuojamas pagal dalyko programai 

skiriamą valandų (pamokų) skaičių ir nurodytam mokymosi dienų skaičiui.  

22. Mokytojai rengia mokomųjų dalykų ilgalaikius ir trumpalaikius planus, pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių, neformalaus švietimo programas (Mokytojų tarybos 2015-06-15 posėdžio 

protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5)): 

22.1. I-II klasių mokytojai ugdymo turinį planuoja vadovaudamiesi Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433. Dalykų mokytojai rengia ilgalaikius 

planus, vadovaudamiesi gimnazijos Metodinės tarybos 2011-06-03 posėdžio protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr. 7.5-03), kuriuos aptaria metodinėse grupėse ir derina su kuruojančiu vadovu 

(Mokytojų tarybos 2011-06-17 posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5));  

22.2. III-IV klasių mokytojai ugdymo turinį planuoja vadovaudamiesi atnaujintomis 

Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269. Dalykų mokytojai rengia ilgalaikius 

planus, vadovaudamiesi gimnazijos Metodinės tarybos 2011-06-03 d. posėdžio protokoliniu 

nutarimu (protokolas Nr. 7.5-03), dvejiems mokslo metams, kuriuos aptaria metodinėse grupėse ir 

derina su kuruojančiu vadovu (Mokytojų tarybos 2011-06-17 posėdžio protokolinis nutarimas 

(protokolas Nr. 5));  

22.3. vadovaudamiesi ilgalaikiu planu, mokytojai rengia etapo (ciklo) trumpalaikius planus. 

Planai rengiami, vadovaujantis gimnazijos dalykinių metodinių grupių protokoliniais nutarimais 

(Mokytojų tarybos 2015-06-15 posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5));  

22.4. pamokų planus rengia tik jauni specialistai ir mokytojai, dėl kurių darbo buvo gauta tėvų 

skundų (Mokytojų tarybos 2011-06-17 posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5));  

22.5. pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių, kuriems nėra parengtų Bendrųjų programų, 

rengia dalykų mokytojai, vadovaudamiesi bendrųjų švietimo programų reikalavimais. Rengdami 

neformaliojo švietimo programas mokytojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
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ministro 2011-07-05 d. įsakymu Nr. V-1214 patvirtintais bendraisiais neformaliojo švietimo 

programų kriterijais. Programos aptariamos metodinėse grupėse. Metodinių grupių teikimu 

pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo ugdymo programas tvirtina gimnazijos 

direktorius iki rugsėjo 11 dienos (Mokytojų tarybos 2015-06-15 posėdžio protokolinis nutarimas 

(protokolas Nr. 5.));  

22.6. klasių vadovų veikla fiksuojama elektroniniame dienyne (Mokytojų tarybos 2014-08- 29 

posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5.)). 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

23. Mokiniai skiriasi savo patirtimi, motyvacija, interesais, siekiais, gebėjimais, mokymosi 

stiliumi, pasiekimų lygiu ir tai lemia skirtingus mokymosi poreikius.  

23.1. diferencijuoto ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingai 

mokytis ir pasiekti kuo aukštesnių rezultatų. 

23.2. ugdymo diferencijavimas vykdomas panaudojant valandas, skirtas mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti:  

23.2.1. visoms I klasėms skiriama lietuvių kalbos modulio pamoka;  

23.2.2. pagrindinio ugdymo programos antroje dalyje mokiniai gali rinktis dalykų modulius 

pagal polinkius ir gebėjimus, vadovaujantis 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;  

23.2.3. pagal projekte „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų 

mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo 

kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ įgytą patirtį mokiniai gali būti mokomi 

moduliniu būdu;  

23.2.4. III-IV klasėse mokiniai pagal savo polinkius ir interesus gali rinktis dalykų kursus 

(išplėstinį ar bendrąjį), pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius;  

23.2.5. skiriamos individualios ir grupinės konsultacijos (mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų dėl ligos, pasibaigus pusmečiui, keičiant dalyko kursą ar programą, parvykus iš užsienio; 

itin gabiems mokiniams ruoštis olimpiadoms, konkursams);  

23.2.6. ilgalaikiams projektams vykdyti. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

24. Siekiant priartinti mokymąsi prie gyvenimo aktualijų, prevencinės programos 

integruojamos į dalykų programas. Integruojama Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“, Rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 

7 d. įsakymu Nr. ISAK-179 „Dėl Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos patvirtinimo“, 

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

sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“; 

24.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, 

integruojama į biologijos, chemijos, psichologijos, etikos, tikybos pamokas ir klasės valandėles; 

24.2. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa integruojama į biologijos, 

psichologijos, etikos, tikybos pamokas ir klasės valandėles;  

24.3. Ugdymo karjerai programa integruojama į visų mokomųjų dalykų pamokas, klasės 

valandėles. Gimnazijoje organizuojama Karjeros diena. 

24.4. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programų turinys integruojamas į 

visų mokomųjų dalykų ir neformaliojo švietimo programas;  
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24.5. Žmogaus saugos bendroji programa integruojama į vidurinio ugdymo gamtos mokslų 

dalykų programų turinį; 

24.6. Lietuvos ir pasaulio realijos, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos 

integruojamos  į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų pamokas ir klasės valandėles.  

25. Elektroniniame dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai užtikrinti reikia užrašyti, 

integruojamą temą dalykui skirtame apskaitos puslapyje, jei integruojamoji programa integruojama 

į dalyko turinį. Jei integruojamas kelių dalykų turinys ir pamokoje dirba keli mokytojai, 

integruojamų dalykų pamokų turinį dienyne būtina įrašyti tų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose; 

(Mokytojų tarybos 2015-06-15 posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5.)).  

26. Integracija ir integruotų pamokų temos aptariamos metodinėse grupėse. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

27. Planuodamas ugdymo turinį mokytojas planuoja ir mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimą, jį sieja su mokymo (-si) tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir 

gebėjimus.  

28. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 

25 d. įsakymu Nr. ISAK-256, gimnazijos „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašu“, patvirtintu „Ąžuolyno“ gimnazijos direktoriaus 2011-06-07 d. įsakymu Nr. V1-102 

(„Ąžuolyno“ gimnazijos direktoriaus 2012-08-31 d. įsakymo Nr. V1-97 redakcija) (Mokytojų 

tarybos 2012-08-31 posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5)): 

28.1. pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindžiamas mokinių mokymosi 

proceso stebėjimu. Mokiniams laiku teikiama informacija apie tai, kas padaryta gerai, ką reikia 

patobulinti, kaip tai atlikti, kad būtų pasiekti mokymosi uždaviniai pagal sutartus kriterijus;  

28.2. mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pažanga ir 

pasiekimai vertinami pagal bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo 

sistemą. Taikomos ir kitos metodinių grupių aprobuotos vertinimo sistemos (kaupiamieji balai, 

kreditai, taškai, pliusai), numatant konvertavimo į dešimtbalę sistemą galimybes;  

28.3. su vertinimo kriterijais kiekvienas mokytojas supažindina mokinius per pirmąsias 

dalyko pamokas rugsėjo mėnesį pasirašytinai, o klasės vadovas supažindina tėvus apie gimnazijoje 

taikomą vertinimo ir atsiskaitymų tvarką per pirmąjį tėvų susirinkimą (Mokytojų tarybos 2011-06-

17 posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5)); 

28.4. dalykų mokymosi pasiekimai pusmečio pabaigoje įvertinami pažymiu ar įrašu 

„įskaityta“/„neįskaityta“:  

28.4.1. dorinio ugdymo (etikos, tikybos), pilietiškumo pagrindų, žmogaus saugos, 

pasirenkamųjų dalykų (psichologijos, braižybos, teisės pagrindų, pasirenkamųjų užsienio kalbų) ir 

specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės kūno kultūros pratybose mokinių mokymosi 

pasiekimai pažymiais nevertinami, vertinama įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“ (Mokytojų tarybos 

2015-06-15 posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5)); 

28.4.2. kūno kultūros, menų, technologijų, ekonomikos ir verslumo, pasirenkamųjų dalykų 

(informacinių technologijų, ekonomikos teorijos pagrindų) mokymosi pasiekimai vertinami 

pažymiu (Mokytojų tarybos 2015-06-15 posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5));  

28.4.3. dalyko modulio mokymosi pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“/„neįskaityta“ 

(Mokytojų tarybos 2015-06-15 posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5));  

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

gimnazijos direktoriaus įsakymą (Mokytojų tarybos 2015-06-15 posėdžio protokolinis nutarimas 

(protokolas Nr. 5); 

28.4.5. įrašas „neatestuota“ – jeigu mokinio pasiekimai nėra įvertinti. Mokinys, be priežasties 

praleidęs 1/3 dalykui skirtų pamokų laikomas nesimokęs to dalyko ir yra neatestuojamas 

(„Ąžuolyno“ gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka, patvirtinta gimnazijos 

direktoriaus 2011-09-02 d. įsakymu Nr. V1-7).  
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28.5. I klasių mokinių pasiekimai (išskyrus kūno kultūrą) nevertinami pažymiu adaptacinio 

periodo metu, kuris trunka pirmąsias dvi rugsėjo mėnesio savaites. Pasiekimus mokytojai vertina 

formuojamuoju vertinimu;  

28.6. I klasių mokinių adaptacija ir mokymosi rezultatai aptariami išplėstiniame Direkcijos 

posėdyje lapkričio mėnesio pabaigoje ar gruodžio mėnesio pradžioje;  

28.7. pirmąsias dvi rugsėjo mėnesio savaites II-IV gimnazijos klasių mokiniai nevertinami 

nepatenkinamais įvertinimais.  

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

29. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui organizuoja mokytojų, dirbančių vienoje klasėje ar 

grupėje, bendradarbiavimą, sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus.  

30. Klasėje ar grupėje dirbantys mokytojai tarpusavyje derina namų darbų skyrimą:  

30.1. namų darbai skiriami atskirų klasių mokiniams taip, kad neviršytų rekomenduojamų 

Higienos normų;  

30.2. namų darbai mokiniams neužduodami atostogoms ir savaitgaliams.  

31. Kontrolinių užduočių atlikimo laiką tarpusavyje derina vienoje klasėje ar grupėje dirbantys 

mokytojai:  

31.1. mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas;  

31.2. apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę;  

31.3. kontroliniai darbai neskiriami po atostogų ar šventinių dienų;  

31.4. kiekvieno mėnesio pradžioje mokytojai suderina kontrolinių darbų datas ir kontrolinių 

darbų grafikas kabinamas mokytojų kambaryje, mokinių informacijos stende, mokomuosiuose 

kabinetuose ir skelbiamas gimnazijos tinklalapyje.  

32. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, negali būti 

daugiau kaip 7 pamokos per dieną.  

33. Mokiniai, lankantys dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros pamokas gali būti atleidžiami 

nuo jų (ar jų dalies ), jei jie mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas 

baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. (Mokytojų tarybos 2015-06-15 posėdžio 

protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5)): 

33.1. mokiniai baigę arba lankantys dailės, muzikos ar menų mokyklas turi iki rugsėjo 28 d. 

pateikti:  

33.1.1. tėvų prašymą atleisti nuo to dalyko pamokų (prašyme tėvai įsipareigoja užtikrinti 

mokinių saugumą pirmos ir paskutinės pamokos metu, o vidurinių pamokų metu mokinys ilsisi ar 

dirba gimnazijos skaitykloje); 

33.1.2. pažymą, patvirtinančią apie dailės, šokio, muzikos mokyklos baigimą ar lankymą. Jei 

mokinys nėra baigęs mokyklos, pažymą pateikia kiekvieno pusmečio pabaigoje;  

33.1.3. raštiškai suderinti su dalyko mokytoju atsiskaitymų grafiką. Jei mokyklą mokinys yra 

baigęs – pasiekimų įvertinimo pažymį įrašyti iš neformaliojo švietimo mokyklos išduoto 

pažymėjimo; 

33.2. I-II klasių mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigas, 

atleidžiami tik nuo tos sporto šakos kurią jie lanko, pamokų. (Kūno kultūros mokytojų metodinės 

grupės 2013-06-02 posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 7.5-02)). Jie turi iki rugsėjo 

28 d. pateikti:  

33.2.1. tėvų prašymą atleisti nuo to dalyko pamokų (prašyme tėvai įsipareigoja užtikrinti 

mokinių saugumą pirmos ir paskutinės pamokos metu, o vidurinių pamokų metu mokinys ilsisi ar 

dirba gimnazijos skaitykloje);  

33.2.2. pažymą, patvirtinančią apie sportinės krypties neformaliojo vaikų švietimo įstaigos 

lankymą (pažyma pateikiama kiekvieno pusmečio pabaigoje);  
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33.2.3. tos sporto šakos pasiekimai konvertuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą, įvertinant 

pasiekimus 10 balų. 

33.3. III-IV klasių mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigas, 

atleidžiami nuo kūno kultūros pamokų. (Kūno kultūros mokytojų metodinės grupės 2013-06-02 

posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 7.5-02)). Jie turi iki rugsėjo 26 d. pateikti:  

33.3.1. tėvų prašymą atleisti nuo to dalyko pamokų (prašyme tėvai įsipareigoja užtikrinti 

mokinių saugumą atleistų pamokų metu);  

33.3.2. pažymą, patvirtinančią apie sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigos lankymą 

(pažyma pateikiama kiekvieno pusmečio pabaigoje);  

33.3.3. raštiškai suderinti su dalyko mokytoju nelankomų pamokų ir atsiskaitymų grafiką.  

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

34. Neformaliojo švietimo pasiūla sudaroma atsižvelgiant į gimnazijos mokinių, jų tėvų ir 

mokytojų pasiūlymus, gimnazijos galimybes. Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai 

renkasi laisvai. 

35. Neformaliojo švietimo valandos skirstomos atsižvelgiant į mokinių poreikius ir 

gimnazijos galimybes. Neformaliojo švietimo valandų skaičius nustatomas proporcingai kolektyvą 

lankančių mokinių skaičiui bei atsižvelgiant į veiklos specifiką (Mokytojų tarybos 2015-06-15 

posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5)). 

36. Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje turi būti ne mažesnis kaip 12 mokinių.  

37. Mokiniai gali rinktis neformaliojo švietimo programas:  

37.1. meninio ugdymo (chorą „Atžalynas“; Mišrų ansamblį; Lengvosios muzikos ansamblį; 

dramos studiją „Erdvė“; poetinės kompozicijos būrelį, šokių kolektyvą „Auštra“; avangardinių 

madų studiją „Išdykėlės“; Dailės ir dizaino studiją; fotografijos-filmų kūrimo studiją);  

37.2. sportinio ugdymo (Aerobikos sekciją; Krepšinio sekciją; Teniso, Šachmatų ir šaškių 

būrelius, Bendrojo fizinio parengimo sekciją).  

38. Neformaliojo švietimo kolektyvai, būreliai ir jiems skiriamų valandų skaičius: 

 

Eil. 

Nr. 
Kolektyvo /būrelio pavadinimas 

Kurių klasių 

mokiniams skirta 
Valandų skaičius 

1. Choras „Atžalynas“ I-IV gimnazijos 10 

2. Mišrus ansamblis I-IV gimnazijos 4 

3. Lengvosios muzikos ansamblis I-IV gimnazijos 4 

4. Dramos-kino studija „Erdvė“ I-IV gimnazijos 9 

5. Skaitovų būrelis I-IV gimnazijos 4 

6. Dailės ir dizaino studija I-IV gimnazijos 1 

7. Fotografijos-filmų kūrimo studija I-IV gimnazijos 3 

8. Šokių kolektyvas „Auštra“ I-IV gimnazijos 12 

9. Bendrojo fizinio parengimo sekcija I-IV gimnazijos 2 

10. Aerobikos sekcija I-IV gimnazijos 2 

11. Stalo teniso sekcija I-IV gimnazijos 1 

12. Badmintono sekcija I-IV gimnazijos 1 

13. Krepšinio sekcija I-IV gimnazijos 2 

14. Šachmatų ir šaškių būrelis I-IV gimnazijos 2 

15. Avangardinių madų studija „Išdykėlės” I-IV gimnazijos 1 

   Iš viso 58 val. 
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VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

39. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokymo 

stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

40. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniui, 

mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į 

gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą. 

41. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui gimnazijos 

I-II klasėse skiriama 15 savaitinių pamokų, gimnazijos III-IV klasėse – 14.  

42. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys 

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

individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis 

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

Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, skiriama iki 2 papildomų pamokų per 

savaitę. Šios pamokas panaudojamos iš pamokų skirtų, mokinio pasiekimams gerinti. 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS 

TEIKIMAS 

 

43. Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir pasiekti 

kuo aukštesnius pasiekimus. 

44. Mokymosi procesas gimnazijoje nuolat stebimas ir analizuojamas direkcijos posėdžiuose, 

klasių sraute dirbančių mokytojų susirinkimuose. Pastebėjus kylančius mokymosi sunkumus, 

organizuojama veiksminga mokymosi pagalba. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir 

intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui (kai kontrolinis darbas įvertinamas 

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

45. Mokymosi pagalbą teikiame: 

45.1. pirmiausia pamokoje kaip grįžtamąjį ryšį, pagal jį koreguojamas mokinio mokymasis, 

pritaikant tinkamas mokymo (si) užduotis, metodikas ir kt.; 

45.2. skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas. Gali būti sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, grupės. Šios 

grupės gali būti sudaromos ir iš gretimų klasių mokinių. Mokymosi pagalba gali būti skiriama ir 

individualiai; 

45.3. organizuojant pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams (kaip mokinių socialinė veikla 

I-II klasėse, pagalbininkai iš Mokinių parlamento); 

45.4. klasę dalijant į mažesnes grupes praktikos ir eksperimentiniams darbams atlikti per 

chemijos, fizikos pamokas; 

45.5. siūloma pasirinkti išlyginamuosius dalykų modulius, likviduojant spragas, arba rinktis 

orientuojamuosius, paremiamuosius modulius – pasiruošti olimpiadoms, konkursams; 

45.6. sudaromos sąlygos gimnazijoje atlikti namų darbų užduotis (skaitykla, informacinis 

centras).  

46. Sudaromos sąlygos mokytojams tobulinti profesines žinias, ypač dalykines kompetencijas 

ir gebėjimus, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams. 

47. Aktyviau įtraukiami į vaiko ugdymo procesą mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), ne tik 

sprendžiant vaikų ugdymosi problemas, bet ir teikiant įvairią mokymosi pagalbą, supažindinant su 

darbo ir profesijų pasauliu, organizuojant mokyklos gyvenimą (Karjeros diena, bendri renginiai). 

48. Švietimo pagalbos specialistai (psichologas, socialinis pedagogas), mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai) kartu aptaria mokinio dienos režimą. 
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49. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

kuruojantis I-II klasių mokinių ugdymą yra atsakingas už mokymosi pasiekimų gerinimą ir 

mokymosi pagalbos organizavimą. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

50. Apie mokymosi sėkmingumą mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, per elektroninį 

dienyną, klasių tėvų susirinkimuose, atvirų durų dienų metu (vykdomos du kartus per metus – 

mokinių atostogų metu), per individualius susitikimus su mokytojais (Mokytojų tarybos 2015-06-15 

posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5)).  

51. Gimnazija nustato mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimo 

objektyvumo nagrinėjimo tvarką (Mokytojų tarybos 2015-06-15 posėdžio protokolinis nutarimas 

(protokolas Nr. 5)):  

51.1. mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) raštiškai kreipiasi į gimnazijos direktorių dėl 

pasiekimų įvertinimo objektyvumo, motyvuodami kreipimosi būtinumą; 

51.2. direktorius įsakymu paskiria komisiją iš dviejų to dalyko aukščiausios kvalifikacinės 

kategorijos mokytojų, nedėstančių tam mokiniui, ir kuruojančio vadovo, ištirti prašyme išdėstytus 

faktus;  

51.3. įvertinimas peržiūrimas per 5 darbo dienas ir atsakymas raštu pateikiamas mokiniui, jo 

tėvams (globėjams, rūpintojams). 

52. Aktyviai įtraukiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), ne tik sprendžiant vaikų 

ugdymosi problemas, bet supažindinant su darbo ir profesijų pasauliu, organizuojant mokyklos 

šventes. 

 

 KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS 

ORGANIZACIJOS PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

53. Gimnazija, priimdama mokinį, baigusį tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, 

pripažįsta mokinio mokymosi rezultatus ir juos įskaito (pagal pateiktus dokumentus). Gimnazija tuo 

atveju, kai asmuo yra baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo programą (pagrindinio ugdymo), tačiau 

neturi dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, nustato jo mokymosi pasiekimų atitiktį 

mokymosi pasiekimams, numatytiems Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose programose.  

54. Gimnazijos mokiniui, baigusiam tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

programą, sudaroma palanki ir saugi mokymosi aplinka. Sudaromas integracijos į gimnazijos 

bendruomenę planas:  

54.1. numatoma adaptacinio laikotarpio trukmė;  

54.2. pasitelkiama mokinių parlamento savanoriai, padėsiantys atvykusiam sklandžiai 

įsitraukti į gimnazijos bendruomenės gyvenimą; 

54.3. organizuojamos mokytojų konsultacijos, individualios veiklos, ugdymo programų 

skirtumams likviduoti; 

54.4. sudaromas individualus ugdymo planas ir numatoma atvykusio mokinio individualios 

pažangos stebėsena per adaptacinį laikotarpį;  

54.5. siūlomos neformaliojo švietimo veiklos; 

54.6. glaudžiai bendradarbiaujama su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). 

55. Gimnazija nustato atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo programos 

dalį ar visą programą, poreikius mokytis lietuvių kalbos ir organizuoja individualų lietuvių kalbos 

mokymąsi ir švietimo pagalbą. 

 



12 

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

56. Norint garantuoti ugdymo kokybę, optimalias ir saugias mokinių darbo sąlygas, 

atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėje, jų poreikį, lytį, saugą, darbo vietas, klasės dalijamos į grupes 

per atskirų mokomųjų dalykų pamokas:  

56.1 dorinio ugdymo, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę tikybą ir etiką;  

56.2. informacinių technologijų ir technologijų. Mokinių dalijimas į grupes priklauso nuo 

darbo vietų kabinetuose skaičiaus ir įrangos (Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773); 

56.3. užsienio kalbų (1-ajai ir 2-ajai), jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys;  

56.4. kūno kultūros I-II klasėse (remiantis Europos Sąjungos rekomendacijomis dėl saugios 

vaikų emocinės aplinkos, higienos reikalavimų, motyvacijos);  

57. Laikinosios grupės sudaromos iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyko programos kursą, 

pasirenkamojo dalyko ar modulio programą.  

58. Minimalus mokinių skaičius grupėje:  

58.1. pagrindinio ugdymo programos pasirenkamuosiuose moduliuose – 12, neformaliojo 

ugdymo grupėje – 12 mokinių;  

58.2. vidurinio ugdymo programoje – 10 mokinių. Norint išlaikyti vidurinio ugdymo 

programos tęstinumą, IV klasėje gali būti ir mažiau mokinių;  

58.3. maksimalus mokinių skaičius grupėje – 30 mokinių (užsienio k. mokyti – 20, lietuvių k. 

išplėstinio kurso – 25 mokiniai). 

59. Laikinosioms grupėms sudaryti panaudojamos dalykui skirtos pamokos ir pamokos, 

skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, nedidinant maksimalaus privalomo pamokų skaičiaus 

mokiniui.  

60. Mokiniai, pasirinkę bendrąjį ar išplėstinį dalyko programos kursą, mokosi atskirose 

grupėse. 

61. Nesusidarius grupei, pavieniai mokiniai norimo kurso programų mokosi savarankišku 

mokymosi būdu. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS 

NUOSTATOS 
 

62. Pagrindinio ugdymo programa gimnazijos I-II klasėse įgyvendinama pagal Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu bei projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų mokiniams, II 

etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, 

reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ metu sukaupta patirtis ir medžiaga.  

63. Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį mokiniui gimnazija 

skiria adaptacinį 2 savaičių laikotarpį. Adaptaciniu laikotarpiu rekomenduojama mokinių pažangos 

ir pasiekimų pažymiais nevertinti, taikyti formuojamąjį vertinimą.  

64. Socialinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso dalis. Jai skiriama 

ne mažiau kaip 10 pamokų (valandų) trukmės veikla per mokslo metus:  

64.1. socialinė veikla siejama su gimnazijos bendruomenės projektais, kultūrinėmis ir 

socializacijos programomis. Tai paties mokinio pasirinkta socialinė, pilietinė, ekologinė, kūrybinė, 

savanorystės veikla, atliekama mokiniui patogiu laiku, neįeinanti į savaitinių pamokų skaičių;  
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64.2. socialinės veiklos apskaita vykdoma individualiose mokinių knygelėse. Už jos apskaitą 

atsakingas klasės vadovas;  

64.3. gimnazijoje vykdoma socialine veikla siekiama formuoti mokinių vertybines nuostatas; 

ugdyti asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir veiklos gebėjimus; savarankiškumą, 

atsakingumą, tolerantiškumą, norą veikti žmonių gerovei; pasitikėjimą savimi ir iniciatyvumą; 

64.4. socialinė veikla vykdoma šiomis kryptimis:  

64.4.1 karitatyvine: senelių namų globa, vienišų, ligotų žmonių slauga;  

64.4.2 pilietine: pilietinių iniciatyvų organizavimas, darbas gimnazijos savivaldoje, darbas 

miesto jaunimo organizacijose;  

64.4.3 ekologine: dalyvavimas miesto, pajūrio tvarkymo talkose, gimnazijos teritorijos 

tvarkymas;  

64.4.4 kraštotyrine: darbas gimnazijos muziejuje;  

64.4.5 pedagogine: pagalba draugui, kuriam sunkiau sekasi mokytis; 

64.4.6 visuomenine: budėjimas gimnazijos renginiuose, gimnazijos knygų fondo tvarkymas, 

klasės ir gimnazijos renginių organizavimas, pagalba mokytojui, savanorystė.  

65. Susipažinę su I gimnazijos klasių mokiniais, atlikę mokinių poreikių tyrimą, dalykų 

mokytojai pateikia I klasių mokiniams kūrybinių-tiriamųjų darbų temas ir I-II klasių mokiniams 

modulius matematiniams, kalbiniams, socialiniams, ekonominiams, komunikaciniams, 

informaciniams, kūrybiniams gebėjimams, sveikatos, bendrosios kultūros, asmeniniams interesams 

ir gebėjimams ugdyti, pasiekimų spragoms kompensuoti, t.y. sudaromos sąlygos mokiniams 

pasirinkti dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus:  

65.1. kiekvienas I klasės mokinys turi laisvai pasirinkti kūrybinio tiriamojo darbo temą ir, 

bendraudamas su darbo vadovu (mokytoju) jį atlikti ir pristatyti (Kūrybinių, tiriamųjų darbų 

rengimo nuostatai, patvirtinti Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos direktoriaus 2014-03-14 d. 

įsakymu Nr. V1-31);   

65.2 dalykų modulius mokiniai renkasi laisvai, savo pasirinkimą įformindami prašymu;  

65.3. mokinio pasiekimai mokantis modulio programos gali būti įskaitomi į mokomojo 

dalyko įvertinimą. Pasiekimai pusmečio pabaigoje įvertinami įrašu „įskaityta“/„neįskaityta“;  

65.4. pamokų, skirtų dalykų moduliams, projektiniams darbams atlikti, apskaita vykdoma 

elektroniniame dienyne.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS  

 

66. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tikybos ar etikos dalyką) 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 rekomenduojame rinktis dvejiems 

metams, gimnazijos I-II klasėms. Mokinys, mokslo metų pabaigoje keičiantis dalyką, turi išlaikyti 

įskaitą.  

67. Kalbos. 
67.1. Lietuvių kalba ir literatūra:  

67.1.1. visoms I klasėms skiriama lietuvių kalbos modulio pamoka;  
67.1.2. jei mokinys yra mokęsis pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą, lietuvių kalbos 

mokoma pagal individualų ugdymo planą, tam panaudojant valandas, skirtas mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti;  

67.1.3. mokiniams, kurie mokėsi pagal pagrindinio ugdymo programą mokykloje, kurioje 

įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, ir nori tęsti mokymąsi gimnazijoje, sudaromos sąlygos 

pasiekti bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, panaudojant papildomas valandas, skirtas 

mokinio ugdymo poreikiams tenkinti.  

67.2. Užsienio kalbos:  

67.2.1. pirmosios užsienio kalbos bendroji programa I-II klasėse orientuota į B1 kalbos mokėjimo 

lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;  

67.2.2. antrosios užsienio kalbos bendroji programa I-II klasėse orientuota į A2 kalbos mokėjimo 

lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 
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67.2.3. II klasėje organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų patikrinimas naudojantis 

centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio testo nustatymo testais;  

67.2.4. užsienio kalbas keisti iki vidurinio ugdymo programos pradžios galima tik tuo atveju, jei 

mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio mokyklos ir gimnazija dėl objektyvių priežasčių 

negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos kalbos mokymosi. Gavus mokinio tėvų (globėjų, 

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

klasė, ir įveikti programos skirtumus:  

67.2.4.1. vienerius mokslo metus jam skiriama 1 papildoma užsienio kalbos pamoka per savaitę;  

67.2.4.2. jei yra 5 ar daugiau mokinių, sudaroma grupė ir jai mokyti skiriama daugiau pamokų;  

67.2.4.3. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą ir 

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

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

mokinio pasiekimus ir konvertuoja į dešimtbalę vertinimo sistemą. Mokinys tuo metu gali lankyti 

lietuvių kalbos ar kitas pamokas kitose klasėse.  

68. Matematika:  

68.1. organizuojant matematikos mokymąsi vadovaujamasi nacionalinių ir tarptautinių TIMSS 

(angl. Trends in International Mathematics and Science Study) mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais ir 

rekomendacijomis, naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios 

priemonės, atvirojo kodo dinaminės matematikos programa „GeoGebra“; 

68.2. mokiniams siūloma rinktis matematikos orientuojamąjį modulį „Nestandartinių matematikos 

uždavinių sprendimas“; 

68.3. II klasių mokiniams iš mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamų valandų skiriama 1 

papildoma savaitinė matematikos pamoka; 

68.4. IId ir IIe dirbama naudojant projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimo 

14-19 metų mokiniams, II etapo tęsinys: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, 

siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ metu sukauptą medžiagą; 

68.5. ugdant gabius matematikai vaikus naudojamos nacionalinių olimpiadų, konkurso 

„Kengūra“ užduotys (ir sprendimų rekomendacijos) ir kiti šaltiniai. 

69. Informacinės technologijos:  

69.1. I-II klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų modulių: programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių 

kūrimo pradmenų. Modulį renkasi mokinys. Mokinių grupės priklauso nuo darbo vietų kabinetuose 

skaičiaus ir įrangos. (Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

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

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

70. Gamtamokslinis ugdymas: 

70.1. gamtos mokslų mokymasis grindžiamas realiais arba virtualiais gamtamoksliniais 

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

atpažinti ir spręsti, pirmiausia – lokaliu, vietos aplinkos ir bendruomenės lygmeniu, o įgijus patirties 

– Lietuvos ir globaliu lygmeniu. Gamtamoksliniai tyrimai atliekami stebint, analizuojant, 

eksperimentuojant, modeliuojant ar vykdant kitas praktines veiklas. Skatinamas mokinių 

bendradarbiavimas ir (ar) komandinis darbas;  

70.2. atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis priemonėmis, 

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

kilnojamosiomis ir virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais 

už mokyklos ribų (Klaipėdos universiteto, įmonių laboratorijos, Klaipėdos botanikos sodas); 

70.3. mokykloje mokymosi aplinka pritaikyta eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams 

ugdyti. Eksperimentinių ir praktinių darbų metu klasė pagal galimybes dalijama į grupes, jeigu 

pakanka mokymo lėšų; 

70.4. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skiriama ne mažiau kaip 30 

procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus; 

70.5. gamtamoksliniams pasiekimams gerinti, kad būtų geriau suprantamos visuomenės 

raidos tendencijos, mokslo ir technologijų pažanga ir inovacijų vaidmuo, mokiniams siūlome 

pasirenkamuosius modulius, dalykus (biotechnologijas). 
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71. Technologijos: 

71.1 I klasių mokinius pradedama mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 val. integruoto 

technologijų kurso programą, po kurios mokiniai renkasi vieną iš siūlomų technologinių programų: 

mitybą, tekstilę, konstrukcines medžiagas, biotechnologijas. Pasirinkta. technologijų kurso programa 

gali būti keičiama II gimnazijos klasėje. Technologijoms mokyti klasė dalijama į grupes.  

72. Socialinis ugdymas:  

72.1. per socialinių mokslų pamokas mokymąsi rekomenduojama grįsti tiriamojo pobūdžio 

metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis; 

72.2. siekiant gerinti gimtojo ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas 

galimybes, dalį istorijos ir geografijos pamokų organizuoja netradicinėse aplinkose (muziejuose, 

vietos savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų centruose); 

72.3. I-II klasėse remiamasi projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 

metų mokiniams, II etapo tęsinys: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant 

ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ patirtimi ir naudojama šio projekto metu 

sukaupta medžiaga;  

72.4. mokiniams siūloma rinktis istorijos orientuojamuosius modulius;  

72.5. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruoti: Lietuvos 

ir pasaulio realijas, kurios sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su mokiniais, nacionalinio 

saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: nacionalinio saugumo samprata ir sistema 

Lietuvos Respublikoje; rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; 

informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos 

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

sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas. Laisvės kovų istorijai mokyti skirti ne mažiau kaip 18 

pamokų, integruojant temas į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas; 

72.6. pilietiškumo pagrindams mokyti skiriama po vieną savaitinę pamoką I ir II klasėse;  

72.7. I-II klasėse mokinių projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) 

gebėjimams ugdyti skirti apie 20 proc. dalykui mokyti skirtų pamokų;  

72.8. ekonomiką ir verslumą mokosi II klasių mokiniai. 

73. Kūno kultūra:  

73.1. remiantis Europos Sąjungos rekomendacijomis, dėl saugios vaikų emocinės aplinkos, 

higienos reikalavimų, motyvacijos I-II klasėse sudaromos mergaičių ir berniukų grupės;  

73.2. kūno kultūrai skiriant 2 savaitinės pamokos, sudaromos sąlygos visiems mokiniams 

papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo būrelius gimnazijoje (krepšinio, futbolo, 

aerobikos, šokio ) per neformaliojo švietimo veiklą gimnazijoje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo 

įstaigoje;  

73.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

savijautą. Pagal gydytojų rekomendacijas arba tėvų pageidavimu šie mokiniai gali lankyti sveikatos 

grupes už mokyklos ribų;  

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

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

paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas taiko alternatyvias 

atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas;  

73.5. mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos, mokytojai siūlo kitą veiklą: 

stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, skaitykloje, konsultacijas, socialinę 

veiklą ir pan. (Mokytojų tarybos 2011-06-17 posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 4));  

73.6. mokiniai, laikinai atleisti nuo kūno kultūros pamokų dėl ligos, stebi pamoką salėje ir, esant 

geroms sąlygoms, lauke. Iš pirmos ir paskutinės pamokos mokiniai išleidžiami, tėvams prisiimant 

atsakomybę tų pamokų metu (Mokytojų tarybos 2015-06-15 posėdžio protokolinis nutarimas 

(protokolas Nr. 5)). 
74. Meninis ugdymas:  

74.1. mokiniai mokosi privalomuosius dailės ir muzikos dalykus (Mokytojų metodinės grupės 

2011-06-02 posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 7.5-02)).  

75. Žmogaus sauga:  
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75.1. žmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos ugdymo bendrąja 

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

Nr. V-1159;  

75.2. žmogaus saugai mokyti I-II klasėse skiriama 14 val. per dvejus metus. .  

76. Pagrindinio ugdymo programos (II dalies) dalykai ir jiems įgyvendinti skiriamas valandų 

skaičius: 

76.1. I gimnazijos klasėms       

       

Klasė (mokinių skaičius) 

                                            

I a 

30 

I b 

30 

Ic 

30 

Id 

30 

Ie 

30 

Iš viso 

valandų 

Ugdymo sritys, privalomi dalykai             

Dorinis ugdymas             

Tikyba 1 1 1 1  1 5** 

Etika 1 1 1 1 1 5 

Kalbos       

Lietuvių kalba (gimtoji) 4 4 4 4 4 20 

Užsienio kalba (1-oji) 3 3 3 3 3   

1 grupė A  A  A A A  15 

2 grupė A A  A  A  A 15** 

Užsienio kalba (2-oji) 2 2 2 2 2   

1 grupė R  R R R  R  10 

2 grupė R R R V V 10** 

3 grupė P     2* 

Matematika ir informacinės 

technologijos 

      

Matematika 4 4 4 4 4 20 

Informacinės technologijos             

1 grupė 1 1 1 1 1 5 

2 grupė 1 1 1 1 1 5** 

Gamtamokslinis ugdymas       

Biologija 1 1 1 1 1 5 

Chemija 2 2 2 2 2 10 

Fizika 2 2 2 2 2 10 

Socialinis ugdymas       

Istorija 2 2 2 2 2 10 

Pilietiškumo pagrindai 1 1 1 1 1 5 

Geografija 2 2 2 2 2 10 

Meninis ugdymas             

Dailė 1 1 1 1 1 5 

Muzika 1 1 1 1 1 5 

Technologijos, kūno kultūra, žmogaus 

sauga 

      

Technologijos             

biotechnologijos 2 2 2 2 2 10 

tekstilės technologijos  2 2   4** 

elektronikos technologijos 2   2 2 6** 

Kūno kultūra             

1 grupė  2 2 2 2 2 10 

2 grupė * 2 2 2 2 2 10* 

Žmogaus sauga       

Iš viso privalomų pamokų skaičius 31 31 31 31 31 155 
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mokiniui(1): 

Mokinių ugdymo poreikių tenkinimas       

Dalykų moduliai (visam srautui):*             

Išlyginamasis lietuvių kalbos modulis  1 1 1 1 1 5* 

Orientuojamasis fizikos modulis 

„Fizika visiems I dalis“ 

     1* 

Orientuojamasis istorijos modulis 

„Asmenybių vaidmuo istorijoje“ 

     1* 

Orientuojamasis anglų kalbos modulis 

„Rašymo ir skaitymo įgūdžių 

tobulinimas“ 

          1* 

Anglų kalbos modulis „Debatų klubas 

1 dalis“ 

     1* 

Orientuojamasis chemijos modulis 

„Chemijos olimpas“ 

          1* 

Orientuojamasis biologijos modulis 

„Įdomioji biologija“ 

     1* 

Orientuojamasis matematikos modulis 

„Nestandartinių uždavinių sprendimas“ 

     1* 

Orientuojamasis matematikos modulis 

„Uždavinių sprendimo metodai“ 

     1* 

Orientuojamasis informacinių 

technologijų modulis „Programavimo 

įvadas“ 

     1* 

Integruotas žurnalistų ir informacinių 

technologijų modulis  

     2* 

Konsultacijos*             

Karjeros konsultacijos      1* 

Konsultavimas rengiant kūrybinius 

tiriamuosius darbus  

     1* 

Kita ugdomoji veikla*       

Iš viso panaudota valandų mokinių 

ugdymo poreikiams tenkinti, pagalbai 

teikti* (2) 

           30 

Neformalusis vaikų švietimas            

Choras „Atžalynas“      2 

Dramos studija „Erdvė“      2 

Šokių kolektyvas „Auštra“      2 

Lengvosios muzikos ansamblis      1 

Mados ir dizaino studija      1 

Meninio skaitymo būrelis      1 

Mišrus vokalinis ansamblis      1 

Iš viso panaudota neformaliojo 

švietimo valandų (3) 

          10 

Valandos, skirtos klasių dalinimui į 

grupes (4) 

          45 

Iš viso panaudota valandų (1,2,3 ir 4 

suma): 

          240 
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Pastaba: 2015–2016 m. m. I klasėse technologijoms skiriama 2 val., o 2016-2017 m. m. – 0,5 val. 

Todėl klasių dalinimui į grupes I klasėje bus panaudota daugiau valandų. Žmogaus sauga bus 

dėstoma II klasėje.  

76.2. II gimnazijos klasėms 

 

Klasė (mokinių skaičius) 

                                            

II a 

31 

II b 

31 

IIc 

31 

IId 

31 

IIe 

31 

Iš viso 

valandų 

Ugdymo sritys, privalomi dalykai              

Dorinis ugdymas             

Tikyba 1 1 1 1  1 5** 

Etika 1 1 1 1 1 5 

Kalbos       

Lietuvių kalba (gimtoji) 5 5 5 5 5 25 

Užsienio kalba (1-oji) 3 3 3 3 3   

1 grupė A  A  A A A  15 

2 grupė A A  A  A  A 15** 

Užsienio kalba (2-oji) 2 2 2 2 2   

1 grupė R  R R R  R  10 

2 grupė R R V V R 10** 

3 grupė Pr     2* 

Matematika ir informacinės 

technologijos 

      

Matematika 3 3 3 3 3 15 

Informacinės technologijos             

1 grupė (kompiuterinės leidybos 

pradmenys) 

1  1 1 1 4 

2 grupė (tinklapių kūrimo pradmenys) 1 1 1 1  1+3** 

2 grupė (programavimo pradmenys)  1 1 1 1 2**+2* 

Gamtamokslinis ugdymas       

Biologija 2 2 2 2 2 10 

Chemija 2 2 2 2 2 10 

Fizika 2 2 2 2 2 10 

Socialinis ugdymas       

Istorija 2 2 2 2 2 10 

Pilietiškumo pagrindai 1 1 1 1 1 5 

Geografija 1 1 1 1 1 5 

Ekonomika ir verslumas 1 1 1 1 1 5 

Meninis ugdymas       

Dailė 1 1 1 1 1 5 

Muzika 1 1 1 1 1 5 

Technologijos, kūno kultūra, žmogaus 

sauga 

      

Technologijos             

tekstilės technologijos 1 1 1 1 1 5 

konstrukcinių medžiagų technologijos 1 1 1 1 1 5** 

Kūno kultūra             

1 grupė  2 2 2 2 2 10 

2 grupė * 2 2 2 2 2 10* 

Iš viso privalomų pamokų skaičius 

mokiniui(1) 

31 31 31 31 31 155 

Mokinių ugdymo poreikių tenkinimas       
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Dalykų moduliai (visam srautui)*             

Išlyginamasis matematikos modulis 1 1 1 1 1 5* 

Orientuojamasis fizikos modulis 

„Fizika visiems 2 dalis“ 

     1* 

Orientuojamasis istorijos modulis 

„Istorija aplink mus“ 

     1* 

Orientuojamasis anglų kalbos modulis 

„Rašymo ir skaitymo įgūdžių 

tobulinimas“ 

          2* 

Anglų kalbos modulis „Debatų klubas 

2 dalis“ 

     1* 

Matematikos modulis „Praktinio turinio 

uždavinių sprendimas“ 

     1* 

Orientuojamasis chemijos modulis 

„Skaičiai chemijoje“ 

          1* 

Integruotas žurnalistų – informacinių 

technologijų modulis 

     2* 

Orientuojamasis modulis „Verslumo 

pradmenys“ 

     1* 

Orientuojamasis geografijos modulis I-

II klasėms „Įdomioji geografija“ 

     1* 

Technologijų modulis I-II klasėms 

„Interjero dizainas“ 

     2* 

Konsultacijos*             

Karjeros konsultacijos      1* 

Kita ugdomoji veikla*            

Iš viso panaudota valandų mokinių 

ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti* (2) 

           33 

Neformalusis vaikų švietimas            

Choras „Atžalynas“      2 

Dramos studija „Erdvė“      2 

Šokių kolektyvas „Auštra“      3 

Lengvosios muzikos ansamblis      1 

Meninio skaitymo būrelis      1 

Mišrus vokalinis ansamblis      1 

Aerobikos sekcija      1 

Badmintono sekcija      1 

Šaškių ir šachmatų sekcija      1 

Krepšinio sekcija      1 

Fotografijos ir kino studija      1 

Iš viso panaudota neformaliojo 

švietimo valandų (3) 

          15 

Valandos, skirtos klasių dalinimui į 

grupes (4) 

          40 

Iš viso panaudota valandų (1,2,3 ir 4 

suma): 

          243 

* pamokos mokinio 

ugdymo poreikiams 

tenkinti        

** valandos, skirtos 

dalinimui į grupes        
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Pastaba: II gimnazijos klasėms žmogaus sauga buvo dėstoma 2014–2015 m. m. 

 

III. SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

77. Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 

m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Vidurinio ugdymo 

programos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 

30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 

d. įsakymo Nr. V-1392 redakcija), Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 

aukštojo mokslo studijų programas) Formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu bei projekto 

„Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis 

mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos 

šiuolaikiniam darbo pasauliui“ metu įgyta patirtimi ir sukaupta medžiaga. 

78. Gimnazija iš anksto informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie gimnazijos 

teikiamas ugdymo turinio galimybes ir padeda mokiniams susidaryti individualius ugdymosi 

planus: 

78.1. individualaus ugdymo plano tikslas – ugdyti mokinio asmeninę atsakomybę už 

mokymąsi, gebėjimą įgyvendinti išsikeltus tikslus; 

78.2. mokinio individualaus ugdymo plano formą siūlo gimnazija. Sudarydami ir 

įgyvendindami mokinio individualų ugdymo planą bendradarbiauja gimnazijos vadovai, mokiniai, 

mokytojai ir mokinių tėvai.  

79. Mokinio mokymosi turinį sudaro: 

79.1. bendrojo lavinimo branduolys: dorinis ugdymas, lietuvių kalba ir literatūra, užsienio 

kalba, matematika, socialinio ugdymo vienas dalykas (istorija arba geografija), gamtamokslinio 

ugdymo vienas dalykas (biologija, fizika arba chemija), bent vienas meninio ugdymo vienas 

dalykas (dailė, muzika, teatras, šokis) arba technologijų kursas („Turizmas ir mityba“, „Tekstilės ir 

aprangos technologijos“, „Statyba ir medžio apdirbimas“), bendroji kūno kultūra arba pasirinkta 

sporto šaka (aerobika); 

79.2. mokinio pasirinktas mokymosi turinys (papildomi branduolio dalykai, dalykų išplėstiniai 

kursai, dalykų moduliai ir pasirenkamieji dalykai). 

80. III-IV gimnazijos klasių mokiniai privalo mokytis ne mažiau kaip 8 dalykus per dvejus 

metus. Nebaigus dalyko kurso programos, dalykas neįskaitomas: 

80.1. mokinys gali laisvai rinktis branduolio dalykus, dalykų programų kursus, siūlomus 

pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius. 

81. Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, gebėjimus ir poreikius bei mokyklos galimybes, 

bendrojo ugdymo dalykų išplėstiniams kursams mokytis gali būti skiriama daugiau nei minimalus 

pamokų skaičius.  

82. Ugdymo plano keitimas: 

82.1. III gimnazijos klasių mokiniai gali keisti dalyko programą, programos kursą ir dalyko 

modulį pusmečių arba mokslo metų pabaigoje (Mokytojų tarybos 2014-08-29 posėdžio protokolinis 

nutarimas (protokolas Nr. 5.)); 

82.2. IV gimnazijos klasių mokiniai tik I pusmečio pabaigoje gali keisti dalyko programos 

kursą, atsisakyti dalyko ar modulio (nebeleidžiama pasirinkti naujo dalyko ir modulio) (Mokytojų 

tarybos 2013-06-17 posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 4)); 

82.3. mokinys, norintis keisti dalyko programą, programos kursą ar modulį, privalo rašyti 

prašymą gimnazijos direktoriui, nurodydamas apsisprendimo motyvus. I pusmečio pabaigoje 
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prašymą reikia parašyti iki lapkričio 27 dienos (įskaitytinai), II pusmečio pabaigoje – iki balandžio 

29 dienos (įskaitytinai); 

82.4. pavaduotojas ugdymui iki gruodžio 14 dienos (I pusmečio pabaigoje) ir gegužės 16 

dienos (II pusmečio pabaigoje) raštu informuoja mokinius apie prašymų tenkinimą ir nurodo 

mokytoją, į kurį mokinys turi kreiptis dėl programų skirtumų, konsultacijų, atsiskaitymo būdų ir 

terminų; 

82.5. mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas 

išplėstinio kurso įvertinimas, laikyti įskaitos nereikia;  

82.6. gavęs teigiamą atsakymą dėl programos ar dalyko kurso keitimo, mokinys privalo 

savarankiškai pasirengti išlaikyti įskaitą; 

82.7. mokiniui pageidaujant gali būti skiriamos 1-2 konsultacijos; 

82.8. individualus ugdymo planas mokiniui keičiamas tik tuo atveju, jei įskaitos įvertinimas 

yra patenkinamas; 

82.9. jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įvertinimas, prie kurio 

pažymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis), įrašomas stulpelyje prie pusmečio ar 

metinių pažymių.  

83. Laikinosios grupės sudaromos iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyko programos kursą, 

pasirenkamojo dalyko ar modulio programą. 

84. Mokiniai, pasirinkę bendrąjį ar išplėstinį dalyko programos kursą, mokosi atskirose 

grupėse: 

84.1. nesusidarius grupei, pavieniai mokiniai norimo kurso programų mokosi savarankiško 

mokymosi būdu. Į mokinio savarankiško mokymosi krūvį įskaitomas dalyko kursui skirtas pamokų 

skaičius. 

85. Iki 10 procentų dalykui skirtų pamokų leidžiama organizuoti ne pamokų metu. 

86. Įgyvendinant Vidurinio ugdymo bendrąsias programas galima iki 15 procentų perskirstyti 

dalykui skiriamų pamokų. 

87. Mokiniams siekti asmeninės ir pilietinės brandos, ugdytis gyvenime būtinas bendrąsias 

kompetencijas, sudaromos sąlygos: 

87.1. savanoriškai užsiimti socialine ar kita visuomenine veikla (Mokytojų tarybos posėdžio 

2015 m. birželio 15 d. protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5)); 

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

tolimesnį mokymosi kelią ir darbinę veiklą. Mokiniams siūlomas pasirenkamasis „Ugdymas 

karjerai“ dalykas.  

88. Į vidurinio ugdymo dalykų turinį integruojama Žmogaus saugos bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu 

Nr. 1159:  

88.1. dvi dienos per mokslo metus III ir viena diena – IV klasių mokiniams skiriamos 

Žmogaus saugos mokymo pratyboms. 

89. III klasių mokiniai atlieka pasirinktos srities kūrybinius-tiriamuosius darbus, juos pristato 

(Mokytojų tarybos posėdžio 2015 m. birželio 15 d. protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5)). 

90. IV klasių mokiniams skiriama mažiau kultūrinių pažintinių dienų ir vietoje jų vykdomi 

bandomieji egzaminai.  

 

ANTRAS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

91. Dorinis ugdymas: 

91.1. mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką. Siekiant užtikrinti programos 

tęstinumą ir nuoseklumą, mokiniai renkasi etiką arba tikybą dvejiems mokslo metams; 

91.2. mokiniai, pasirinkę etiką, renkasi taikomosios krypties profesinės etikos, šeimos etikos 

arba etikos modulius. 

92. Kalbos. 

92.1. Lietuvių kalba ir literatūra: 
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92.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros išplėstiniu kursu pagal gimnazijos galimybes mokoma ne 

daugiau kaip 25 mokinius grupėse. 

92.2 Užsienio kalbos: 

92.2.1. užsienio kalbų dalyko bendroji programa pateikiama kursais, orientuotais į Europos 

tarybos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius. Mokiniams rekomenduojama rinktis 

tuos užsienio kalbų mokymosi kursus, kurie atitinka jų užsienio kalbų pasiekimus. Mokinių 

užsienio kalbų pasiekimai nustatomi naudojantis centralizuotai parengtais lygio nustatymo testais, 

pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS; 

92.2.2. nustačius mokinių lygį, užsienio kalbų ugdymas organizuojamas grupėse, kuriose visi 

arba dauguma mokinių siekia to paties lygio; 

92.2.3. užsienio kalbos dalykų modulių programos papildo kurso programas. Mokiniai iš 

mokykloje siūlomų modulių programų renkasi pagal polinkius ir interesus. 

93. Matematika:  

93.1. IV klasėse dirbama pagal projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimo 

14-19 metų mokiniams, II etapo tęsinys: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, 

siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ medžiagą. 

93.2. matematikos pamokose naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, 

skaitmeninės mokomosios programos, atviro kodo dinaminė matematikos programa „GeoGebra“, 

apimanti geometriją, algebrą, statistiką. 

94. Informacinės technologijos: 

94.1. informacinių technologijų kursas yra pasirenkamasis: 

94.2. mokiniais gali rinktis išplėstinio kurso Elektroninės leidybos, Duomenų bazių kūrimo ir 

valdymo arba Programavimo programas.  

95. Gamtamokslinis ugdymas. Skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir komandinis darbas. 

Gamtamoksliniai tyrimai atliekami stebint, analizuojant, eksperimentuojant ar vykdant kitas 

praktines veiklas. 

96. Socialinis ugdymas: 

96.1. iš pasirenkamųjų dalykų mokiniai renkasi ekonomiką ir verslumą, psichologiją. 

97. Meninis ugdymas:  

97.1. mokiniai gali rinktis dailės, muzikos, šokio, teatro arba filmų kūrimo programas. 

98. Technologijos: 

98.1. mokiniai gali rinktis vieną iš technologijų programos krypčių: turizmo ir mitybos, 

tekstilės ir aprangos, statybos ir medžio apdirbimo vieną ar kelis modulius. Programų „Tekstilė ir 

apranga“ bei „Turizmas ir mityba“ pamokose III-IV klasėse dirbama pagal projekto „Mokymosi 

krypties pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų mokiniams, II etapo tęsinys: gilesnis 

mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos 

šiuolaikiniam darbo pasauliui“ modulių medžiagą. 

99. Kūno kultūra:  

99.1. mokinys renkasi bendrąją kūno kultūrą ar sporto sritį (sporto šaką) – aerobiką; 

99.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės ir parengiamosios medicininės fizinio 

pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos 

būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio 

negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios 

atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas; 

99.3. mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, 

siūlo kitą veiklą: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje, 

konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.  

100. Vidurinio ugdymo programos dalykai ir jiems įgyvendinti skiriamas valandų skaičius: 

100.1. III gimnazijos klasėms (5 klasės, 154 mokiniai) 

 

Mokomieji dalykai Bendrasis kursas 

(1-osios ir 2-osios 

užsienio kalbų - B1 

Išplėstinis kursas 

(1-osios ir 2-osios 

užsienio kalbų - B2 

Iš viso 

laikinų 

grupių 

Iš viso 

valandų 
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lygis) lygis) 

Laikinų 

grupių 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius  

Laikinų 

grupių 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius  

Ugdymo sritys, dalykai         

Dorinis ugdymas                 

Tikyba 3 63 1    3 3 

Etika 4 91 1    4 4 

Kalbos         

Lietuvių kalba ir literatūra    6 154 6 6 36 

Užsienio kalba (privaloma):         

Anglų kalba     10 154 4 10 40 

Socialinis ugdymas         

Istorija 2 59 2 3 61 3 5 13 

Geografija 1 15 2 1 30 3 2 5 

Matematika         

Matematika    6 154 6 6 36 

Gamtamokslinis ugdymas         

Biologija 1 30 2 3 72 3 4 11 

Fizika  1 20 2 2 40 4 3 10 

Chemija 2 34 2 2 54 3 4 10 

Meninis ugdymas ir technologijos         

Dailė   1 22 2    1 2 

Muzika 1 22 2    1 2 

Šokis 2 33 2    2 4 

Teatras 1 17 2    1 2 

Turizmo ir mitybos technologijos 5 58 2    5 10 

Kūno kultūra            

Bendroji kūno kultūra  m3 

b3  

 54 

 49 

 2    6 12 

Aerobika 3 48 2    3 6 

Pasirenkamieji dalykai            

Informacinės technologijos: 5 63 1    5 5 

Elektroninė leidyba    2 19 1 2 2 

Programavimas    2 31 2 2 4 

Rusų kalba (pasirenkamoji )  1  11 3    1 3 

Prancūzų kalba (pasirenkamoji)            

Vokiečių kalba (pasirenkamoji)            

Teisė  1 12 1    1 1 

Ekonomikos teorijos pagrindai 2 34 2    2 4 

Psichologija 1 19 1    1 1 

Braižyba 1 14 1    1 1 

Mokomės kalbėti prancūziškai 1 10 2    1 2 

Mokomės kalbėti ispaniškai 1 26 2    1 2 

Mokomės kalbėti kiniškai 1 15 2    1 2 

Ugdymas karjerai 1 10 1    1 1 

Dalykų moduliai            

Istorijos modulis „Darbas su 

istorijos šaltiniais ir žemėlapiais“ 

(A kursui) 

2 32 1    2 2 
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Anglų k. modulis „Debatai anglų 

kalba“ 

1 10 1    1 1 

Chemijos modulis „Kiekybinių ir 

kokybinių uždavinių sprendimas 

bei struktūrinių užduočių atlikimas 

chemijoje“ 

(A kursui) 

2   37 1     2 2 

Biologijos modulis  

„Eksperimentas biologijoje. 

Struktūrinių užduočių atlikimo 

metodika“ (A kursui) 

 2  50  1    2 2 

Informacinių technologijų modulis 

„Programavimo praktikumas“ (A 

kursui) 

 2  26  1    2 2 

Iš viso panaudota valandų 

privalomam ugdymo turiniui, 

pasirenkamiesiems dalykams, 

dalykų moduliams (1) 

          243 

Konsultacijos             

Konsultavimas rengiant 

kūrybinius tiriamuosius darbus 

       1* 

Kita ugdomoji veikla         

Iš viso panaudota valandų 

konsultacijoms, projektinei veiklai, 

kitai ugdomajai veiklai (2) 

        

Neformalusis vaikų švietimas            

Choras „Atžalynas“        3 

Dramos studija „Erdvė“        3 

Šokių kolektyvas „Auštra“        4 

Lengvosios muzikos ansamblis        1 

Dailės ir dizaino studija        1 

Meninio skaitymo būrelis        1 

Mišrus vokalinis ansamblis        1 

Fotografijos ir kino studija        1 

Iš viso panaudota neformaliojo 

švietimo valandų (3) 

          15 

Iš viso panaudota valandų: (1,2, 3 

suma)           259 

 

100.2. IV gimnazijos klasėms (6 klasės, 182 mokiniai) 

 

Mokomieji dalykai Bendrasis kursas 

(1-osios ir 2-osios 

užsienio kalbų - B1 

lygis) 

Išplėstinis kursas 

(1-osios ir 2-osios 

užsienio kalbų - B2 

lygis) 

Iš viso 

laikinų 

grupių 

Iš viso 

valandų 

Laikinų 

grupių 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius  

Laikinų 

grupių 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius  

Ugdymo sritys, dalykai         

Dorinis ugdymas                 
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Tikyba  4  92  1    4 4 

Etika  4  91  1    4 4 

Kalbos         

Lietuvių kalba ir literatūra    7 182 6 7 42 

Užsienio kalba (privaloma):         

Anglų kalba     13 182 4 13 52 

Socialinis ugdymas         

Istorija 3 67 2 3 84 3 6 15 

Geografija 2 31 2 1 27 3 3 7 

Matematika         

Matematika 1 12 4 7 171 6 8 46 

Gamtamokslinis ugdymas         

Biologija 2 45 2 3 66 3 5 13 

Fizika  1 25 2 2 51 4 3 10 

Chemija 1 9 2 3 67 3 4 11 

Meninis ugdymas ir technologijos         

Dailė   1 19 2    1 2 

Muzika 1 22 2    1 2 

Šokis 1  24 2    1 2 

Teatras 1 11 2    1 2 

Turizmo ir mitybos technologijos 6  86 2    6 12 

Tekstilės ir aprangos technologijos 1 9 2    1 2 

Statybos ir medžio apdirbimo 

technologijos 

1  11 2    1 2 

Kūno kultūra            

Bendroji kūno kultūra  m.2 

b.4 

 42 

80 

2     6 12 

Aerobika 3 61 2    3 6 

Pasirenkamieji dalykai           

Informacinės technologijos: 2 32 1    2 2 

Elektroninė leidyba     2 23 2 2 4 

Programavimas    3 36 2 3 6 

Rusų kalba (pasirenkamoji) 1 14 3    1 3 

Vokiečių kalba (pasirenkamoji)  1   1    

Prancūzų kalba (pasirenkamoji)  1   1    

Mokomės kalbėti ispaniškai 1 10 2    1 2 

Ekonomikos teorijos pagrindai 3 61 2    3 6 

Psichologija 1 13 1    1 1 

Braižyba 1 6 1    1 1 

Dalykų moduliai            

Istorijos modulis „Darbas su 

istorijos šaltiniais ir žemėlapiais“ 

(A kursui) 

2 52 1    2 2 

Chemijos modulis „Kiekybinių ir 

kokybinių uždavinių sprendimas 

bei struktūrinių užduočių atlikimas 

chemijoje“ (A kursui) 

 2  54 1     2 2 

Biologijos modulis „Eksperimentas 

biologijoje. Struktūrinių užduočių 

atlikimo metodika“ (A kursui) 

 2  63  1    2 2 
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Fizikos modulis „Struktūrinių 

fizikos užduočių sprendimas“ 

(A kursui) 

 2  42 1     2 2 

Informacinių technologijų modulis 

„Programavimo praktikumas“ 

2   31  1    2 2 

Matematikos modulis 

„Matematikos olimpiadinių 

uždavinių sprendimas“ (A kursui) 

1 11 1    1 1 

Iš viso panaudota valandų 

privalomam ugdymo turiniui, 

pasirenkamiesiems dalykams, 

dalykų moduliams (1) 

          282 

Konsultacijos            

Kita ugdomoji veikla         

Iš viso panaudota valandų 

konsultacijoms, projektinei veiklai, 

kitai ugdomajai veiklai (2) 

        

Neformalusis vaikų švietimas            

Choras „Atžalynas“        3 

Dramos studija „Erdvė“        2 

Šokių kolektyvas „Auštra“        3 

Lengvosios muzikos ansamblis        1 

Meninio skaitymo būrelis        1 

Mišrus vokalinis ansamblis        1 

Aerobikos sekcija        1 

Stalo teniso sekcija        1 

Bendrojo fizinio parengimo 

sekcija 

       2 

Krepšinio sekcija        2 

Fotografijos ir kino studija        1 

Iš viso panaudota neformaliojo 

švietimo valandų  (3) 

          18 

Iš viso panaudota valandų: (1,2, 3 

suma)           300 

 

 

 


