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VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS 

2018–2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos (toliau – Gimnazijos) 2018–2019 mokslo metų ugdymo planas 

sudarytas vadovaujantis Bendraisiais 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų ugdymo planais, 

Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1595, ir reglamentuoja pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programų ir neformaliojo vaikų švietimo programų (toliau – Ugdymo programos) 

įgyvendinimą gimnazijoje. 

2. Gimnazijos ugdymo plano tikslas – reglamentuoti ugdymo proceso įgyvendinimą, pritaikant 

ugdymo turinį pagal mokinių individualius ugdymosi poreikius.  

3. Ugdymo plano uţdaviniai: 

3.1. Tikslingai planuoti ir organizuoti ugdymą, racionaliai panaudojant valstybinio ugdymo plano 

teikiamas galimybes, išlaikyti optimalų mokinių mokymosi krūvį. 

3.2. Plėtoti savitą (kryptingo meninio ugdymo) mokymo modelį, taikant Humanistinės kultūros 

ugdymo menine veikla sampratos elementus: Kryptingo meninio ugdymo programą, bendrojo ugdymo ir 

meninio ugdymo dalykų integraciją visose ugdymo pakopose, meninės raiškos projektus visose ugdymo 

pakopose, kurie dera su bendrosiomis ugdymo programomis ir atitinka bendrųjų ugdymo planų 

reikalavimus. 

3.3. Nurodyti privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti. 

4. Mokiniai mokosi pagal bendrąsias pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, kurių 

turinį papildo Kryptingo meninio ugdymo 1–8 klasėms ir I–II gimnazijos klasėms programa. Ji praplečia 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose numatytą menų paţinimą: pagilina 

dailės (dailės paţinimo, tautodailės, piešimo ir tapybos, grafikos, dizaino, skulptūros, dailėtyros) bei 

scenos menų (vaidybos ir reţisūros, scenos judesio, šokio kompozicijos, vokalinio bei instrumentinio 

muzikavimo) kompetencijas. Intensyviai ir darniai naudojama meninė veiksena (kūryba, atlikimas, 

analizė, vertinimas ir kita), uţtikrinama bendrojo ugdymo ir meninio ugdymo dalykų dermė, 

laiduojamas meninio ugdymo sistemiškumas. 

5. Gimnazijos ugdymo turinį reglamentuoja pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų 

programų pagrindu parengtos ir gimnazijos direktoriaus patvirtintos dalykų (ir neformaliojo ugdymo) 

programos, ilgalaikiai dalykų planai, meninio ugdymo programa. 
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6. Ugdymo organizavimas ir įgyvendinimas grindţiamas kolegialiu gimnazijos bendruomenės – 

mokytojų, mokinių ir jų tėvų – sprendimų priėmimu, bendradarbiavimą grindţiant demokratinėmis 

nuostatomis.  

7. Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos: 

7.1. Dalyko modulis – apibrėţta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 

7.2. Kontrolinis darbas – ţinių, gebėjimų, įgūdţių parodymas arba mokinio ţinias, gebėjimus, 

įgūdţius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne maţiau kaip 30 minučių. 

7.3. Gimnazijos ugdymo planas – gimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

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

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

įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

7.6. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

7.7. Kitos Bendrajame ugdymo plane vartojamos sąvokos, apibrėţtos Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

 

 

II SKYRIUS 

GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. 

UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

8. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal gimnazijos tikslus, konkrečius mokinių 

ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodţio 21 d. įsakymu Nr. 

V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo 

programų aprašas), 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), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta 

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

Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos koncepcija), Bendraisiais ugdymo 

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

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

ministro 2012 m. birţelio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

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

patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas) ir kt. 

9. Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, rengusi gimnazijos ugdymo planą. 

Grupės darbui vadovauja gimnazijos direktorius. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas, vadovaujantis 

demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais. 

10. Rengdama gimnazijos ugdymo planą, gimnazija rėmėsi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų 

ir paţangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimo, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, gimnazijos veiklos 

įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis.  
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11. Gimnazija rengia vienerių metų Gimnazijos ugdymo planą. Gimnazijos ugdymo plane 

nustatomos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo nuostatos, kurios atspindi 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo specifiką gimnazijoje. 

12. Gimnazijos ugdymo planas reglamentuoja: 

12.1. mokinio pasiekimų ir paţangos vertinimo formas ir laikotarpius; 

12.2. socialinės-pilietinės veiklos organizavimą mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą; 

12.3. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų (toliau – ţemi 

pasiekimai) nustatymo būdus, numatomas mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių 

pasiekimams gerinti; 

12.4. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičių konkrečioje klasėje; 

12.5. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėseną planuojant, vertinant ir reflektuojant 

ugdymo procesą; 

12.6. ugdymo turinio integravimo nuostatas; 

12.7. nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės programos 

įgyvendinimą; 

12.8. pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, atsiţvelgiant į mokinio mokymosi poreikius, pasiūlą; 

12.9. paţintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimą (dermės su 

bendrosiomis programomis uţtikrinimą, organizavimo laiką ir kt.); 

12.10. mokymo(-si) virtualiosiose aplinkose bei mokymosi išteklių panaudojimą; 

12.11. mokymosi sąlygų sudarymą kitose aplinkose (gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse ir kt.); 

mokinių įtraukimą į ugdymo proceso įgyvendinimą ir mokymosi aplinkos kūrimą; 

12.12. brandos darbo organizavimą; 

12.13. švietimo pagalbos teikimą; 

12.14. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimą; 

12.15. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymą; 

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

panaudojimą; 

12.19. dalykų mokymo intensyvinimą; 

12.20. kryptingo meninio ugdymo programos įgyvendinimą; 

12.21. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) būdus ir formas. 

13. Mokiniams, be privalomojo ugdymo turinio dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo planų 124, 143 

punktuose, gimnazija siūlo pasirinkti pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, kurių turinį nustato 

švietimo ir mokslo ministro patvirtintos ir (arba) gimnazijos parengtos ir direktoriaus patvirtintos 

programos. Gimnazija, rengdama pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių turinį, vadovaujasi Bendraisiais 

formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2004 m. balandţio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl Bendrųjų formaliojo švietimo programų 

reikalavimų patvirtinimo“. 

14. Gimnazijos ugdymo plane yra numatytas bendradarbiavimas su kitais švietimo teikėjais, taip 

siekiant uţtikrinti įgyvendinamų ugdymo programų tęstinumą, nuoseklumą, nustatytą Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2005 m. balandţio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą, patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos 

aprašas), perimamumą ir didinti mokinių galimybes rinktis dalykus ar jų modulius ne tik mokykloje, 

kurioje mokosi. 
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15. Gimnazijos veiklos planavimo formos: 

15.1. Gimnazijos veiklos dokumentai: 

15.1.1. gimnazijos metinis veiklos planas; 

15.1.2. kiekvieno mėnesio gimnazijos renginių planas; 

15.1.3. auklėjamojo darbo su klase planas; 

15.1.4. metodinių grupių veiklos planai; 

15.1.5. vaiko gerovės komisijos veiklos planas; 

15.1.6. bibliotekos darbuotojų veiklos planas; 

15.1.7. socialinio pedagogo, psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo ir kitų specialistų veiklos 

planai; 

15.1.8. pedagogų metinė atestacijos programa; 

15.1.9. metodinės tarybos veiklos planas. 

15.2. Ugdymo turinio planavimas: 

15.2.1. dalykų ilgalaikiai planai; 

15.2.2. darbo su mokiniais, mokomais namuose, planai (jei namų mokymas skiriamas ilgiau nei 2 

mėnesiams); 

15.2.3. individualizuotos programos; 

15.2.4. pritaikytos programos; 

15.2.5. pasirenkamųjų dalykų programos; 

15.2.6. dalykų modulių programos; 

15.2.7. neformaliojo švietimo programos. 

 

16. Parengtus dokumentus tvirtina direktorius. Dokumentų parengimo tvarka ir terminai. 

Dokumentas Rengia Derina Tvirtinimo data 

Gimnazijos ugdymo 

planas 

Darbo grupė Gimnazijos taryba ir 

mokytojų taryba 

Iki rugsėjo 1 d. 

Gimnazijos metinės 

veiklos planas 

Darbo grupė Gimnazijos taryba ir 

mokytojų taryba 

Iki sausio 1 d. 

Kiekvieno mėnesio 

gimnazijos renginių 

planas 

Metodinės grupės, 

atsakingas pavaduotojas 

- Iki mėnesio 1 dienos 

Pedagogų metinė 

atestacijos programa 

Atestacinės komisijos 

sekretorius 

Atestacinė komisija ir 

metodinė taryba 

Iki vasario 1 d. 

Pasirenkamųjų dalykų 

programos (ne maţiau 

kaip 34 val.) 

Mokytojai, jei nėra LR 

ŠMM parengtų 

programų 

Metodinės grupės Iki rugsėjo 15 d. 

Dalykų modulių 

programos (ne maţiau 

kaip 17 val.) 

Mokytojai, jei nėra LR 

ŠMM parengtų 

programų 

Metodinės grupės Iki rugsėjo 15 d. 

Vaiko gerovės komisijos 

metinis veiklos planas 

Vaiko gerovės komisija Vaiko gerovės komisija Iki rugsėjo 15 d. 

Specialistų metiniai 

veiklos planas 

Socialinis pedagogas, 

psichologas, spec. 

pedagogas, 

bibliotekininkas 

Atsakingas 

pavaduotojas 

Iki rugsėjo 15 d. 
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17. Mokytojai rengia ir suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 

Pavadinimas Aprobuoja Derinimo data 

Metodinių grupių metiniai 

veiklos planai 

Metodinės grupės Iki rugsėjo 15 d. 

Dalykų ilgalaikiai planai Metodinės grupės Iki rugsėjo 15 d. 

Individualizuotos ir pritaikytos 

programos (padeda specialusis 

pedagogas, logopedas, 

psichologas) 

Vaiko gerovės komisija Iki rugsėjo 30 d. 

Pasirenkamųjų dalykų, dalykų 

modulių ilgalaikiai planai 

Metodinės grupės Iki rugsėjo 15 d. 

Auklėjamojo darbo su klase 

planas 

Atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Iki rugsėjo 15 d. 

 

Darbo su mokiniais, mokomais 

namuose, planai (jei mokymas 

vykdomas ilgiau nei 2 mėnesius) 

Metodinės grupės Vadovaujantis direktoriaus 

įsakymu 

Neformaliojo švietimo 

programos 

Atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Iki rugsėjo 15 d. 

 

 

III SKYRIUS 

 

I SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

18. Ugdymo organizavimas 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasėse: 

18.1. 2018–2019 mokslo metų ir ugdymo proceso pradţia – 2018 m. rugsėjo 3 d.  

18.2. Ugdymo proceso trukmė. 

Ugdymo programos Klasė 
2018–2019 m.m. ugdymo proceso 

pabaiga trukmė dienomis trukmė savaitėmis 

Pradinio ugdymo 1–4 2019-06-07 175 35 

Pagrindinio ugdymo 
5–8 2019-06-21 185 37 

I–II 2019-06-21 185 37 

Vidurinio ugdymo 
III 2019-06-21 185 37 

IV 2019-05-24 165 33 

 

18.3. Ugdymo procese mokiniams skiriamos: rudens, ţiemos (Kalėdų), ţiemos, pavasario (Velykų) 

atostogos. 

 Prasideda Baigiasi 

Rudens 2018-10-29 2018-11-02 

Ţiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02 

Ţiemos 2019-02-18 2019-02-22 

Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26 
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18.4. Pasibaigus ugdymo procesui skiriamos vasaros atostogos. 

Ugdymo programos Klasė 
2018–2019 m.m. vasaros atostogų 

pradţia pabaiga 

Pradinio ugdymo 1–4 2019-06-10 2019-08-31 

Pagrindinio ugdymo 
5–8 2019-06-25 2019-08-31 

I–II 2019-06-25 2019-08-31 

Vidurinio ugdymo III 2019-06-25 2019-08-31 

 

18.5. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo 

ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. 

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

skirstomas pusmečiais. 

Pusmečiai Klasės Pusmečių trukmė 

I 1–8, I–IV 2018–09–03 – 2019–01–18 

II 

1–4 2019–01–21 – 2019–06–07 

5–8, I–III 2019–01–21 – 2019–06–21 

IV 2019–01–21 – 2019–05–24 

 

20. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 

21. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario 

(Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią 

darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso 

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

ugdymo dienų skaičių. 

22. Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar ţemesnė, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar ţemesnei temperatūrai – 6–8 ir I–II gimnazijos klasių mokiniai. 

Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, 

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir/arba elektoriniame 

dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Šiltuoju metų laiku, kai oro temperatūra 

gimnazijos patalpose yra 28 laipsniai šilumos ar aukštesnė, sprendimą dėl ugdymo proceso organizavimo 

priima gimnazijos direktorius.  

23. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino, stichinių nelaimių ar kitų prieţasčių dienyne ţymimos 

datos ir rašoma „Pamokos nevyko dėl ...“. 

24. Iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, ar paskelbus ekstremalią 

padėtį, gimnazijos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus 

sprendimus informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį. 

 

 

II SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŢTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS GIMNAZIJOJE 

 

25. Gimnazija, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sudaro 

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

grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, uţtikrina tinkamą ir savalaikį 
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reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Gimnazijoje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka 

rūpinasi ir mokinio gerovės uţtikrinimo klausimus sprendţia Gimnazijos vaiko gerovės komisija, kuri 

vadovaujasi Gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandţio 11 d. įsakymu Nr. V-579 

„Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.  

26. Gimnazija, įgyvendindama gimnazijos ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos 

gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: pasirenka nuoseklią ir ilgalaikę socialines ir emocines 

kompetencijas ugdančią prevencinę programą, apimančią patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą ir sudaro sąlygas 

kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. 

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

27. Gimnazija vykdo socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programas: 1–4 kl. „Laikas 

kartu“, 5–8 kl. „Paauglystės kryţkelės“. 

28. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį, vadovaujasi 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 „Dėl 

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

sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma).  

29. Į gimnazijos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. 

įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ 

(toliau – Sveikatos programa).  

 

 

III SKIRSNIS 

PAŢINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

30. Gimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, gimnazijos ugdymo turinyje 

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

neformaliosiomis praktinėmis veiklomis: 

30.1. Paţintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis muziejų, 

bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Mokiniai, dalyvaudami šiose veiklose, turi turėti 

kūrybines galimybes gilinti savo ţinias, tobulinti paţintines kompetencijas ir ugdytis vertybines 

nuostatas. 

30.2. Skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir motyvaciją 

dalyvauti gimnazijos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos turi padėti mokiniams teorines 

pilietiškumo ţinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su įvairiomis vaikų ir 

jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdţios ir savivaldos institucijomis. 

30.3. Padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą. 

30.4. Socialinėmis (karitatyvinėmis) veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis pagarbos, 

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

ugdytis praktines socialines kompetencijas, įgyjant realios globos patirties. 
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31. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurio ugdymo programas paţintinė, 

kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – Paţintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo 

proceso veiklos dalis.  

32. Kultūrinei ir paţintinei veiklai per mokslo metus skiriama 10 mokymosi dienų. Ši veikla 

organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus skelbiant visos gimnazijos ar atskirų klasių edukacines 

dienas. 

Eil. Nr. Vykdoma veikla Laikas 

1.  Išvykų, ekskursijų, edukacijų diena Rugsėjis-spalis 

2.  Sveikos gyvensenos, sporto diena Rugsėjis 

3.  Lietuvos karių dienos paminėjimas Lapkričio 23 d. 

4.  Savanorių diena Gruodţio 5 d. 

5.  Laisvės gynėjų diena Sausio 13 d. 

6.  Lietuvos valstybės atkūrimo diena Vasario 16 d. 

7.  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena  Kovo 11 d. 

8.  Muziejų diena pasirinktinai 

9.  Karjeros diena pasirinktinai 

10.  Saviraiškos diena (menų savaitė) Balandis-geguţė 

11.  Išvykų, ekskursijų, edukacijų diena Birţelis 

12.  Kita klasės suplanuota edukacinė veikla pasirinktinai 

 

33. 1–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniams organizuojamos veiklos ne tik mokykloje, bet ir kitose 

aplinkose: muziejuose, biblitekose ir kt. Edukacines dienas mokiniams organizuoja pradinių klasių, 

dalykų mokytojai, klasių vadovai. 

34. 5–8 ir I–IV gimnazijos klasėms organizuojami renginiai: susitikimai su aukštųjų mokyklų 

atstovais, atvirų durų dienos universitetuose ir kolegijose, išvykos į parodas „Litexpo“ („Mokykla“, 

„Studijos“, ,,Knygų mugė“), kūrybiniai-edukaciniai uţsiėmimai VDA ir VGTU dirbtuvėse ir 

laboratorijose. Mokiniai rengia meninius kultūrinius renginius: Mokytojo diena, 5-tokų krikštynos, 11-

tokų krikštynos, Menų naktys gimnazijoje, Šimtadienio, Paskutinio skambučio šventės, dalyvauja 

socialinėse, visuomeninėse akcijose. 

35. Gimnazijos „Mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių ţygių organizavimo tvarkos 

aprašas“, patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2016 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-026.1, reglamentuoja 

mokinių išvykų organizavimo tvarką. 

36. Pagal pagrindinio ugdymo programą yra privaloma socialinė-pilietinė veikla. Jai skiriama ne 

maţiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinę-pilietinę veiklą reglamentuoja Vilniaus 

Tuskulėnų gimnazijos socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas gimnazijos 

direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-225. Veikla fiksuojama e. dienyne. 

 

 

IV SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

37. Gimnazijoje mokinių mokymosi krūvio stebėseną vykdo direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

Siekiama, kad mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti optimalus ir paskirstytas proporcingai.  

38. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą, negali būti daugiau nei 5 pamokos 

per dieną, o pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, negali būti daugiau kaip 7 pamokos per dieną. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_nepriklausomyb%C4%97s_atk%C5%ABrimo_diena
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_nepriklausomyb%C4%97s_atk%C5%ABrimo_diena
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39. Gimnazija uţtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis 

darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai 

negali būti rašomi po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų. 

40. Gimnazija uţtikrina, kad namų darbai: 

40.1. atitiktų mokinio galias; 

40.2. būtų naudingi grįţtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam mokymuisi; 

40.3. nebūtų uţduodami atostogoms; 

40.4. nebūtų skirti dėl įvairių prieţasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

41. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali tinkamai atlikti namų 

darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, gali juos atlikti gimnazijos 

bibliotekoje nuo 14 iki 17 val. 

42. Siekiant įgyvendinti Kryptingo meninio ugdymo programą, mokiniams, besimokantiems pagal 

pradinio, pagrindinio ugdymo programas, skiriama didesnis uţ minimalų privalomų pamokų skaičius. Su 

kryptingo meninio ugdymo programos ypatumais bei jos įgyvendinimo organizavimu mokinių tėvai 

(globėjai, rūpintojai) ir/ar būsimi mokiniai yra supaţindinami prieš pasirašant mokymo(si) sutartis.  

43. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikių ar ilgalaikių konsultacijų. Trumpalaikės 

konsultacijos (trumpesnės uţ pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį, o ilgalaikės 

(trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie 

mokinio daromą paţangą.  

44. Mokinys gimnazijos vadovo įsakymu gali būti atleidţiamas nuo pamokų (ar jų dalies) lankymo 

vadovaujantis „Mokinių atleidimo nuo menų, kūno kultūros ir kitų privalomųjų dalykų savaitinių pamokų 

tvarka“, patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr V-170. 

45. Mokiniai tarpų tarp pamokų metu be svarbios prieţasties negali išeiti iš gimnazijos teritorijos. 

Gimnazija neatsako uţ savavališkai išėjusių mokinių saugumą. 

46. Pamokų tvarkaraščius III–IV klasių mokiniams stengiamasi sudaryti taip, kad mokiniai pagal 

galimybes turėtų kuo maţiau laisvų tarpų tarp pamokų („langų“). Laisvu laiku mokiniams sudaromos 

sąlygos uţsiimti prasminga veikla: naudotis biblioteka, dirbti gimnazijos skaitykloje, laiką išnaudojant 

savišvietai (skaityti knygas, ugdymo karjerai leidinius, spaudą); naudotis bibliotekos skaitykloje esančiais 

kompiuteriais; atsiskaityti uţ praleistus kontrolinius darbus; ruoštis renginiams ar kitai veiklai; 

individualiai bendrauti su mokyklos vadovais, mokytojais, klasių auklėtojais; mėgstantiems aktyvų poilsį, 

rekomenduojama ţaisti stalo tenisą, šiltuoju metų laiku sportuoti aikštyne; laiką skirti neformaliajam 

švietimui; socialinei-pilietinei veiklai. Vieną iš laisvų pamokų rekomenduojama skirti pietų pertraukai. 

 

 

V SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŢANGOS VERTINIMAS 

 

47. Mokinių mokymosi pasiekimų ir paţangos vertinimas yra gimnazijos ugdymo turinio dalis ir 

turi derėti su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir paţangą vadovaujamasi 

Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimą. 

48. Vertinant 1–4 klasių mokinių paţangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovujamasi Vilniaus 

Tuskulėnų gimnazijos 1–4 klasių mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos 

aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-024. 
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49. Vertinant 5–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokinių paţangą ir pasiekimus ugdymo procese 

vadovaujamasi Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos 5–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokinių pasiekimų ir 

paţangos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 

V-022. 

50. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, planuodami mokinių, pradedančių mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programą, ugdymo organizavimą, atsiţvelgia į Pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir paţangos vertinimo apraše pateiktą informaciją.  

51. Gimnazija diegia individualios mokinio paţangos stebėjimo sistemą, vadovaudamasi Mokinių 

individualios mokinių paţangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos 

direktoriaus 2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-023.  

52. Gimnazija Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvauja savivaldybės 

vykdomosios institucijos ar gimnazijos vadovo sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai bendru 

mokytojų ir mokinių sutarimu gali būti įskaičiuojami arba neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio 

(pusmečio) įvertinimą.  

53. Gimnazija apie mokinių mokymosi paţangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus) informuoja gimnazijos nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais.  

 

 

VI SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

ĮGYVENDINANT  UGDYMO PROGRAMĄ 

 

54. Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo aukštesnių 

pasiekimų.  

55. Mokymosi pasiekimų stebėseną koordinuoja ir mokymosi pagalbą organizuoja direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui. 

56. Gimnazija, atsiţvelgdama į mokinio individualius poreikius: 

56.1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir ţemus pasiekimus 

turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą poţiūrį į mokymąsi; 

56.2. ugdo mokinių pasididţiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus; 

56.3. ugdo atkaklumą mokantis; 

56.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus gimnazijos bendruomenėje; 

56.5. nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją mokiniams; 

56.6. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), vaiko gerovės komisija sprendţia 

mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo prieţastis; 

56.7. tobulina gimnazijos mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo procesus, itin daug dėmesio 

skirdama grįţtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam vertinimui; 

56.8. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines ţinias, pagal galimybes individualizuoti 

ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams. Mokytojai turi galimybę 

prireikus pasitelkti švietimo pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, 

atsiţvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius. 

57. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas gimnazijoje nuolat stebimas, siekiant laiku pastebėti 

mokinius, kurių pasiekimai ţemi, ir nustatyti tokių pasiekimų prieţastis. Apie atsiradusius mokymosi 

sunkumus ir galimas jų prieţastis informuojami mokyklos švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai), kartu su jais sprendţiamos ţemų mokymosi pasiekimų problemos. Aukščiausius 
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pasiekimus demonstruojantiems mokiniams taip pat siūloma ir suteikiama reikiama mokymosi pagalba, 

pavyzdţiui, rekomenduojama neformaliojo vaikų švietimo veikla mokykloje ar uţ mokyklos ribų ir kt. 

58. Gimnazija mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga: kai mokinys dėl 

ligos ar kitų prieţasčių praleido dalį pamokų; kai kontrolinis darbas ar kitos uţduotys įvertinamos 

nepatenkinamai; kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus; kai 

mokinio pasiekimų lygis ţemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir 

mokinys nedaro paţangos; kai per Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą mokinys nepasiekia 

patenkinamo lygmens, kai mokinys demonstruoja aukščiausio lygmens pasiekimus, kitais gimnazijos 

pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

59. Gimnazija taiko šiuos mokymosi pagalbos būdus: grįţtamąjį ryšį per pamoką, pritaikant 

tinkamas mokymo(si) uţduotis, metodikas ir kt., trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas (individualias 

arba su grupe mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdţio pagalbos), pačių mokinių pagalbą kitiems 

mokiniams, trišalių pokalbių metodiką (mokinys – tėvai – mokytojas), nukreipia pas pagalbos mokiniui 

specialistus. Mokymosi pagalbai teikti naudojamos pamokos, skiriamos mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti.  

60. Mokinių pasiekimai gimnazijoje analizuojami mokytojų tarybos posėdţiuose, Vaiko gerovės 

komisijos posėdţiuose, klasių koncentrų mokytojų pasitarimuose. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus 

informuojami mokyklos švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu 

tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo. 

 

 

VII SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE 

 

61. Gimnazija siūlo kiekvienam mokiniui pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių 

neformaliojo vaikų švietimo programas. 

62. Gimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius, juos tikslina mokslo metų pradţioje ir, atsiţvelgdama į juos, siūlo 

neformaliojo švietimo programas. 

63. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, atsiţvelgiant į bendruosius valstybės ir 

savivaldybių biudţetų finansuojamų programų kriterijus. 

64. Veiklos vykdomos ne tik gimnazijos, bet ir kitose erdvėse, padedančiose įgyvendinti 

neformaliojo vaikų švietimo tikslus. 

65. Valandos kiekvienai programai įgyvendinti skiriamos visiems mokslo metams, atsiţvelgiant į 

veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę. Neformaliojo švietimo veikla įrašoma į neformaliojo švietimo 

tvarkaraštį, jos apskaita vedama neformaliojo švietimo elektroniniame dienyne. 

66. Neformalusis mokinių švietimas gimnazijoje vykdomas: 

66.1. per mokinio krepšelio lėšomis finansuojamas neformaliojo švietimo programas, skirtas 

mokinių kūrybinėms, asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti 

(meninės raiškos, sporto, sveikatos ugdymo, gamtamoksliniuose ir kituose būreliuose bei studijose); 

66.2. siekiant padėti vaikui siekti asmeninės paţangos ir geresnių ugdymo rezultatų, neformaliojo 

vaikų švietimo veiklos derinamos su formaliojo švietimo veiklomis. Neformaliojo švietimo valandos, 

gimnazijos tarybai pritarus, gali būti skiriamos kryptingo meninio ugdymo uţsiėmimams;  

66.3. per socialinę, projektinę, kultūrinę veiklą. 



12 

 

67. Neformaliojo švietimo būreliai, studijos, klubai ir kt. mokiniams yra neprivalomi ir laisvai 

pasirenkami. Kryptingo meninio ugdymo uţsiėmimus, suderintus su formaliojo švietimo veiklomis, 

mokiniai privalo lankyti (tai įteisinta mokymosi sutartyse). 

68. Minimalus mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje – 12 mokinių. 

 

 

VIII SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO 1–8 ir I–IV GIMNAZIJOS KLASĖSE INTEGRAVIMAS 

 

69. Į Gimnazijos ugdymo turinį integruojama: 

69.1. Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementai – į visų dalykų bei 

neformaliojo švietimo ugdymo turinį. 

69.2. Etninės kultūros bendroji programa: 

69.2.1. į mokomuosius dalykus – lietuvių kalbą, muziką, dailę, technologijas, istoriją; 

69.2.2. į tradicinius renginius (kalendorines ir kitas šventes), išvykas į etninės kultūros centrus, 

etnografinius muziejus, nacionalinius ir regioninius parkus, tradicinių amatų centrus, tradicijas 

puoselėjančias kaimo turizmo sodybas, mokslo ir kitas įstaigas;  

69.2.3. neformaliojo švietimo veiklas (choras, teatro studija, dailės būreliai ir kt.). 

69.3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494, 

integruojama į dorinio ugdymo, pasaulio paţinimo, gamtos ir ţmogaus, biologijos, chemijos, kūno 

kultūros pamokas, paţintinės ir kultūrinės veiklos renginius, neformaliojo vaikų švietimo veiklas ir klasės 

vadovo valandas. Bendradarbiaujama su Vilniaus visuomenės sveikatos biuru. 

69.4. Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 (Ţin., 2012, Nr. 105-5347). Įgyvendinama per 

paţintinės ir kultūrinės veiklos renginius, neformaliojo švietimo veiklas, klasės vadovo valandas, 

mokiniams aktualios temos integruojamos į dorinį ugdymą, kūno kultūrą, gamtamokslinį ir kitų dalykų 

ugdymą, jei tai dera su ugdymo turiniu. 

69.5. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 metų spalio 25 dieną įsakymu Nr.V941, integruojama į 

dorinio ugdymo, pasaulio paţinimo, gamtos ir ţmogaus, biologijos pamokas, neformaliojo švietimo 

veiklas bei klasės vadovo valandas. Bendradarbiaujama su visuomenės sveikatos biuru. 

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

integruojamos į istorijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų, geografijos dalykų turinį. 

71. 1–8 ir I–II gimnazijos klasėse integruojama: 

71.1. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymo integruojamųjų programų – Mokymosi 

mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdţių ugdymo 

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

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

ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 11 priedas „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo 

įgūdţių ugdymas“). Šių programų atskirai planuoti ir vykdyti nereikia, jos yra integruotos į Bendrosios 

programos turinį. 

71.2. Ţmogaus saugos bendroji programa bei Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendroji programa. 
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71.3. Gimnazijos pasirinktos prevencinės programos: „Lions Quest“ 1–4 klasių („Laikas kartu“ ir 

5–8 klasių („Paauglystės kryţkelės“). Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui dalyvauti vienoje 

nuoseklioje ir ilgalaikėje prevencinėje programoje, kuri apima smurto, patyčių, alkoholio, tabako, taip pat 

kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevenciją, skatintų sveiką gyvenseną, įgyvendindama 

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“. 

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

m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72, įgyvendinama per paţintinės ir kultūrinės veiklos renginius, 

neformaliojo veikų švietimo veiklas, visų dalykų bendrąsias programas. 5–8 klasėse vedamos klasių 

valandėlės, skirtos informavimui apie karjerą, I gimnazijos klasėje ugdymas karjerai integruojamas į 

technologijų pamokas, siekiant plėtoti mokinių ţinias ir įgūdţius apie įvairias darbo veiklos sritis; I–II 

gimnazijos klasių mokiniams organizuojami profesinio veiklinimo vizitai į profesinio rengimo centrus, 

II–IV gimnazijos klasių renginiai, skirti karjeros planavimui. Ugdymą karjerai planuoja ir organizuoja 

ugdymo karjerai grupė, klasių vadovai, dalykų mokytojai. 

73. Įgyvendinant vidurinio ugdymo programą, į mokomųjų dalykų ugdymo turinį integruojama 

Ţmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 

m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159. 

Tema Integruojama į: 

Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams Dorinį ugdymą, psichologiją 

Saugi elgsena buityje ir gamtoje Gamtos mokslus 

Saugi elgsena eismo aplinkoje Klasių veiklas 

Saugi elgsena ekstremaliose situacijose Gamtos mokslus, klasių veiklas 

Pirmoji pagalba Klasių veiklas (kartu su sveikatos prieţiūros 

specialiste) 

 

74. Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla elementai, prevencinių, ugdymo karjerai 

programų temos, integruojamų dalykų turinys fiksuojami ilgalaikiuose dalykų planuose. 

75. Dalykų metodinės grupės analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamos integruojamųjų 

dalykų programos, teikia siūlymus dėl tolesnio integravimo. 

76. Integruotų dalykų pamokų apskaita, jei pamokoje dirba du mokytojai, vykdoma integruojamųjų 

pamokų turinį dienyne įrašant abiejų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose. 

 

 

IX SKIRSNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

77. Atsiţvelgiant į mokinių mokymosi krūvį, mokyklos mokymosi aplinką bei ugdymo proceso 

dalyvių poreikius, dalykų mokymas intensyvinamas: 

77.1. pagrindinio ugdymo pakopoje (5–8 ir I–II gimnazijos kl.) kartą per savaitę per dieną skiriant 

po dvi lietuvių kalbos, matematikos (7 kl.), technologijų bei dailės pamokas; 

77.2. vidurinio ugdymo pakopoje kartą per savaitę per dieną skiriant po dvi lietuvių kalbos, uţsienio 

kalbos, matematikos, gamtos mokslų, socialinių mokslų, IT A kursu, menų pamokas. 

78. Pasirenkamųjų dalykų (ekonomikos ir verslumo, psichologijos III–IV gimnazijos kl.) programa 

baigiama III gimnazijos klasėje.  
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X SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

79. Ugdymo diferencijavimas – tai ugdymo tikslų, uţdavinių, mokymo ir mokymosi turinio, 

metodų, mokymo(si) priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymas mokinių skirtybėms. Jo 

tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis, kompensuoti brendimo, mokymosi 

tempo netolygumus, atsirandančius vertikalaus skirstymo klasėmis pagal mokinių amţių sistemoje. 

80. Diferencijuotu ugdymu atsiţvelgiama į skirtingus mokymosi poreikius, pritaikant mokiniui 

mokymosi uţdavinius ir uţduotis, ugdymo turinį, metodus, mokymo(si) priemones, tempą, mokymosi 

aplinką ir skiriamą laiką. Diferencijuotas ugdymas taip pat kompensuoja brendimo, mokymosi tempo 

netolygumus, atsirandančius mokinių amţiumi grįstoje vertikalaus skirstymo klasėmis sistemoje.  

81. Diferencijavimas taikomas: 

81.1. Mokiniui (turinčiam mokymosi sunkumų, itin gabiam, mokomam pagal individualiai 

pritaikytas programas) individualiai: 

81.1.1. pamokų metu skiriant individualizuotas uţduotis; 

81.1.2. specialiųjų pratybų metu mokiniams, kuriems reikalinga spec. pedagogo ar logopedo 

pagalba. 

81.2. Mokinių grupei: 

81.2.1. mokant laikinosiose grupėse (pagal skirtingus programų kursus, gebėjimus, poreikius); 

81.2.2. I gimnazijos klasių mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, bendru mokinių, tėvų ir 

mokytojų sutarimu, skiriama papildoma matematikos pamoka; 

81.2.3. organizuojant konsultavimą, siekiant pagelbėti mokiniui išlyginti ţinių spragas; 

81.2.4. ugdymo diferencijavimui panaudojamos valandos, skirtos mokinių ugdymosi poreikiams 

tenkinti. 

82. Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei, nepaţeidţiantis jų priklausymo nuolatinės klasės 

bendruomenei, yra laikinas – tik tam tikro dalyko pamokoms arba tik tam tikroms uţduotims atlikti. Dėl 

pergrupavimo tikslų ir principų tariamasi su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), jis nedaro ţalos 

mokinio savivertei, tolesnio mokymosi galimybėms bei mokinių santykiams klasėje ir gimnazijoje. 

83. Gimnazija analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas: vadovai, 

Metodinės tarybos nariai sistemingai stebėdami ugdomąją veiklą, analizuoja kaip mokiniams sekasi 

pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų, ir priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo 

diferencijavimo.  

 

 

XI SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

84. Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui: 

84.1. besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą; 

84.2. mokomam namie;  

84.3. turinčiam specialiųjų poreikių; 

84.4. besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą ir patiriančiam mokymosi sunkumų, itin 

sėkmingai besimokančiam, siekiančiam pagerinti vieno ar kelių dalykų pasiekimus ir pan. 

85. Mokinys, besimokantis pagal vidurinio ugdymo programą, pasirengia individualų ugdymo 

planą, suderintą su gimnazijos galimybėmis: 
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85.1. Per mokslo metus, bet ne vėliau kaip iki geguţės 1 d., II gimnazijos klasės mokiniams yra 

organizuojami susirinkimai bei individualios konsultacijos, kurių metu direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui bei ugdymo karjerai koordinatorius supaţindina su vidurinio ugdymo programos aprašu, dalykų 

bendrojo ir išplėstinio kursų ypatumais, padeda pasirinkti dalykus, dalykų modulius, pasirenkamuosius 

dalykus, padėsiančius pagilinti ir praplėsti ţinias, tinkamai pasirengti brandos egzaminams ir tolimesniam 

mokymuisi. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja klasės valandėles, kurių metu mokiniai pildo 

individualų ugdymo plano projektą. Mokinys, suderinęs su tėvais (globėjais, rūpintojais), galutinį dvejų 

mokslo metų individualų ugdymo plano variantą pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui iki birţelio 

1 d. 

85.2. Balandţio–geguţės mėn. II gimnazijos klasės mokiniams organizuojamas uţsienio kalbų 

mokėjimo lygio nustatymas testais (pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS), kuris 

padeda mokiniui pasirinkti jo gebėjimus atitinkantį uţsienio kalbos lygio kursą. 

85.3. Individualaus ugdymo plano formą mokiniui siūlo gimnazija. 

85.4. Mokiniui, kuris mokomas namie, individualų ugdymo planą rengia ir su vienu iš mokinio tėvų 

(globėjų, rūpintojų) suderina direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Individualus ugdymo planas tvirtinamas 

direktoriaus įsakymu. Plano veiksmingumą vertina Vaiko gerovės komisija ne rečiau kaip kartą per tris 

individualaus ugdymo plano įgyvendinimo mėnesius. Mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

programą, individualus ugdymo planas rengiamas, įgyvendinamas ir vertinamas mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sutarimu, tvirtinamas direktoriaus įsakymu.  

86. Individualaus ugdymo plano turinys formuojamas:  

86.1. atsiţvelgiant į individualaus ugdymo plano sudarymo prieţastis; 

86.2. numatant ugdymo(si) tikslus ir būdus jų siekti; 

86.3. apibrėţiant sėkmės kriterijus. 

 

 

XII SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

87. Apie mokinių pamokų lankomumą, ugdymo(si) pasiekimus mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) informacija teikiama nuolat, reguliariai pildant elektroninį dienyną. 

88. Apie mokinius, turinčius nepatenkinamų pusmečio ar metinio įvertinimus, klasės vadovas 

individualiai praneša tėvams (globėjams, rūpintojams). Tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokinys gali būti 

kviečiami pokalbiui su dalyko mokytoju, pagalbos mokiniui specialistu, vaiko gerovės komisija, 

administracija aptarti nesėkmių prieţastis, numatyti pagalbos būdus. 

89. Gimnazija skatina (ir konsultuoja) mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) sukurti mokiniams 

tinkamą, skatinančią mokytis, edukacinę aplinką namuose, kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir 

motyvuoti mokytis, padėti vaikams mokytis namuose, palaikyti ir stiprinti dvasinius ryšius su vaiku, 

sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose gimnazijoje ir uţ jos ribų. 

90. Gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo ir informavimo formos:  

Eil. 

Nr. 
Bendradarbiavimo ir informavimo formos Terminai 

1.  Gimnazijos internetinė svetainė nuolat 

2.  Elektroninis dienynas (TAMO) nuolat 

3.  Tėvų susirinkimai Pagal atskirą tvarkaraštį ir/ar klasės poreikius 
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4.  Tėvų dienos – dalykų mokytojų konsultacijos 

tėvams  

Lapkričio–gruodţio mėn. 

Kovo–balandţio mėn. 

5.  Paskaitos tėvams (globėjams, rūpintojams) Visuotinių tėvų susirinkimų metu 

6.  Individualios konsultacijos Nuolat, pagal patvirtintą tėvų konsultavimo 

grafiką 

7.  Mokyklos ir klasės renginiai gimnazijoje ir kitose 

erdvėse 

Pagal klasių veiklos planus ir gimnazijos 

renginių planus 

 

91. Preliminarus tėvų susirinkimų tvarkaraštis: 

 

92. Organizuojamos dvi dalykų mokytojų konsultacijos tėvams (globėjams, rūpintojams), kuriose 

individualiai aptariami mokinio pasiekimai. Konsultacijose gali dalyvauti ir mokiniai. Mokinių patyrusių 

nesėkmių I-ame pusmetyje, stokojančių mokymosi motyvacijos, tėvams (globėjams, rūpintojams) vasario 

mėnesį organizuojamos papildomos dalykų mokytojų konsultacijos tėvams ir mokiniams.  

93. Dalykų mokytojai nuolat individualiai konsultuoja tėvus pagal sudarytą tvarkaraštį iš anksto 

susitarus dėl susitikimo per elektroninį dienyną. 

94. Klasių vadovai gali organizuoti ir daugiau susirinkimų, jei yra poreikis. 

95. Informacija apie tėvų susirinkimus skelbiama gimnazijos internetiniame puslapyje. Klasės 

vadovas informuoja tėvus (globėjus, rūpintoju) e. dienyno ţinute, elektroniniu laišku ar kitu su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) aptartu būdu. 

96. Birţelio mėnesį klasių vadovai e. dienyno ţinute informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie 

mokinio kėlimą į aukštesnę klasę ar papildomų darbų skyrimą, programos baigimą. 

97. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, vertinimo klausimai aptariami su mokytoju, klasės 

vadovu, psichologu, socialiniu pedagogu, direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Neradus sprendimo, 

kreipiamasi į gimnazijos direktorių. 

 

 

XIII SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŢSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, PAGRINDINIO 

UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

98. Gimnazija priima atvykusį asmenį, baigusį uţsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

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

Susirinkimai/informavimas Klasės Laikas 

Informaciniai – organizaciniai tėvų susirinkimai 1–8 ir I–IV kl. Rugsėjo 2–4 sav. 

Tėvų diena - dalykų mokytojų konsultacijos tėvams 1–8 ir I–IV kl. Lapkričio–gruodţio mėn. 

1 kl. mokinių adaptacija 1 kl. Lapkričio 3–4 sav. 

5, 9, 11 kl. mokinių adaptacija 5, I ,III kl. Gruodţio 1–2 sav. 

Mokymosi gimnazinėse klasėse perspektyvos ir lūkesčiai 8 kl. Kovo mėn. 

Tėvų diena – dalykų mokytojų konsultacijos tėvams 1–8 ir I–IV kl. Kovo–balandţio mėn. 

Brandos egzaminų organizavimo klausimais IV kl. Sausio mėn. 

PUPP organizavimo klausimais II kl. Vasario mėn. 

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo klausimais II kl. Vasario mėn. 

Prevenciniai – informaciniai tėvų susirinkimai 1–8 ir I–IV kl. Pagal poreikį 
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tarptautinė bendrojo ugdymo programa), mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą, 

informuoja valstybinės mokyklos (biudţetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas įgyvendinančią 

instituciją, savivaldybės mokyklos (biudţetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos 

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

savininką (dalyvių susirinkimą) ir numato atvykusio mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvą, 

kurios tikslas – veiksmingai reaguoti į atvykusių mokytis asmenų poreikius ir, bendradarbiaujant su jų 

tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais atstovais, sudaryti mokiniams galimybes sklandţiai integruotis 

į Lietuvos švietimo sistemą: 

98.1. šklauso atvykusiųjų asmenų lūkesčius ir norus dėl mokymosi kartu su bendraamţiais 

(suaugusiųjų – pagal suaugusiųjų bendrojo ugdymo programą), švietimo pagalbos poreikio ar poreikio 

tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

98.2. aptaria mokyklos teikiamos pagalbos formas ir būdus; mokyklos, mokinio ir tėvų 

įsipareigojimus; 

98.3. atsiţvelgus į 90.1 ir 90.2 punktuose nurodytus dalykus parengia atvykusio mokinio įtraukties į 

mokyklos bendruomenės gyvenimą planą: 

98.3.1. numato apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę; 

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

rūpintojais), jeigu mokinys nepilnametis; 

98.3.3. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų skirtumams 

likviduoti; 

98.3.4. numato atvykusio mokinio individualios paţangos stebėjimą per adaptacinį laikotarpį; 

98.3.5. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau integruotis; 

98.3.6. kai mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, organizuoja jo lietuvių kalbos 

mokymąsi intensyviu būdu. Intensyviai lietuvių kalbos mokoma(si) iki vienerių metų.  

 

 

XIV SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

99. Gimnazija, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nustato 

laikinosios mokymosi grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje 

negali būti didesnis nei teisės aktais nustatytas didţiausias mokinių skaičius klasėje. 

100. Gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes arba sudaromos laikinosios 

grupės: 

100.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką; 

100.2. uţsienio kalboms, jei klasėje mokosi ne maţiau kaip 21 mokinys;  

100.3. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsiţvelgiant į darbo vietų 

kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma;  

100.4. lietuvių kalbos ir literatūros (lietuvių kalbos ir literatūros išplėstinio kurso grupėje III–IV 

gimnazijos klasėse – 25 mokiniai; 

100.5. kūno kultūros pamokų metu nuo 8 klasės sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės;  

100.6. kryptingo meninio ugdymo dalykams mokyti (dailės paţinimo, tautodailės, dailės istorijos, 

piešimo ir tapybos, dizaino, grafikos, skulptūros). 

101. Laikinosios grupės sudaromos: 

101.1. mokytis dalyko programos to paties kurso iš gretimų vidurinio ugdymo programos klasių 

mokinių; 
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101.2. mokiniams, pasirinkusiems tą patį dalyką, kai programos nediferencijuojamos kursais: etiką, 

tikybą, muziką, dailę, teatrą, kūno kultūrą), pasirenkamąjį dalyką arba dalyko modulį; 

101.3. mokymosi pagalbai teikti (konsultacijoms), panaudojant mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti ir pasiekimams gerinti skirtas pamokas. 

102. Klasių dalijimas į grupes ir paralelinių klasių grupių jungimas vykdomas atsiţvelgiant į 

mokinių skaičių ir turimas Mokinio krepšelio lėšas. 

 

 

XV SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

103. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

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

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

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.  

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

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

gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą. 

105. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 1–3 klasėse 

skiriama 9 savaitinės pamokos, 4 klasėse – 11 savaitinių pamokų, 5–6 klasėse skiriama 12 savaitinių 

pamokų, 7–8 klasėse – 13, I–II gimnazijos klasėse – 15, III–IV gimnazijos klasėse – 14. Dalį pamokų 

gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje.  

106. 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.  

 

 

IV SKYRIUS 

 

I SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

BENDROSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMOBENDROSIOS NUOSTATOS 

 

107. Bendroji programa įgyvendinama vadovaujantis joje nustatytomis ugdymo turinio kūrimo ir 

įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo, aplinkos 

kūrimo nuostatomis. 

108. Formuojant gimnazijos ugdymo turinį, t. y. numatant gimnazijos mokinių pasiekimus ir 

ugdymosi tikslus, atsiţvelgiama į nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, pasiekimų 

vertinimo taikant nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimų testus mokykloje rezultatus ir 

rekomendacijas dėl mokinių pasiekimų gerinimo.  

109. Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti 2018–2019 mokslo 

metais skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė 1 klasėse – 35 min., 2–4 klasėse – 45 

min. 
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UGDYMO PLANAS 2018–2019 m.m.  

Dalykai 

Savaitinių pamokų skaičius Maksimalus 

pamokų skaičius 

1–4 klasėse 1 2 3 4 

ab cd ab cd ab cd abc 

K
o

n
su

lt
a-

ci
jo

m
s 

d 

K
o

n
su

lt
a-

ci
jo

m
s 

 

Dorinis 

ugdymas 

(tikyba arba 

etika) 

1 1 1 1 1 1 1  1  4 

Kalbos:            

Lietuvių 

kalba 

8 8 7 7 7 7 7  7  29 

Uţsienio 

kalba (anglų) 

  2 2 2 2 2  2  6 

Matematika 4 4 5 5 5 5 4 1* 4 1* 18 

Pasaulio 

paţinimas 

2 2 2 2 2 2 2  2  8 

Menai, 

technologijos, 

kūno kultūra: 

           

Dailė ir 

technologijos 

*Kryptingas 

meninis 

ugdymas 

*Kryptingas  

meninis 

ugdymas   

2+1* 

 

 

2 2+1* 

 

2 2+1* 

 

2 2+1* 

 

 2  8 

Muzika 2 2 2 2 2 2 2  2  8 

Šokis 1 1 1* 1* 1 1 1  1  3 

Šiuolaikinis 

šokis 

(kryptingas 

meninis 

ugdymas) 

 1*  1*  1*   1*  4 

Teatras 

(kryptingas 

meninis 

ugdymas) 

     1*   1*  2 

Kūno kultūra 2 2 2 2 2 2 2  2  8 

Valandos 

skirtos 

mokinių 

ugdymosi 

poreikiams 

tenkinti* 

  2  1  2    5 

Privalomų 

pamokų 

skaičius 

22 22 23 23 24 24 23  23  92 

Neformalus 

ugdymas 

          8 

Iš viso:           97 
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110. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas pamoka ir kitomis mokymosi organizavimo 

formomis: 

110.1. Ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1–4 kl. 

numatomas vadovaujantis 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 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 

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

patvirtinimo“. 

110.2. Ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (pvz., integruotos 

veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.), derinant Bendrosios programos ugdymo dalykų ir 

neformaliojo švietimo programų turinį: 

110.2.1. ugdymo procesas gali būti skirstomas į įvairios nepertraukiamos trukmės ugdymo 

periodus;  

110.2.2. ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo programų turinį) per dieną 1 

klasėje gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas. Į šį laiką neįskaičiuojamas 

pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas; 

110.2.3. mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą paţintinė, kultūrinė, meninė, 

kūrybinė veikla (toliau – paţintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos 

dalis. 

111. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo formomis, gali būti 

įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys. 

112. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir uţ jos ribų (pvz., 

muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.).  

113. Gimnazija einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo metams 

skirtą ugdymo valandų skaičių.  

114. Dorinis ugdymas: 

114.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui parenka vieną iš dorinio ugdymo dalykų – etiką arba 

tikybą (katalikų tikėjimo); 

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

(globėjų, rūpintojų) parašytą prašymą. 

115. Uţsienio kalba: 

115.1. uţsienio kalbos (anglų) mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos 

metais; 

115.2. uţsienio kalbai (anglų) mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 pamokas per savaitę; 

115.3. uţsienio kalbai mokyti klasė gali būti dalinama į grupes, esant ne maţiau kaip 20 mokinių ir 

jei mokykla turi pakankamai mokymo lėšų; 

115.4. uţsienio kalbos moko uţsienio kalbos mokytojo kvalifikaciją turintys mokytojai, išklausę 

darbo su pradinių klasių mokiniais didaktikos kursą. 

116. Matematika. Viena valanda skiriama 4 klasės mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkini 

individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti (pvz., gabiems mokiniams, 

mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant ţemiems mokymosi pasiekimams). 

117. Kūno kultūra: 

117.1. viena kūno kultūros pamoka 1, 3, 4-ose klasėje per savaitę skiriama šokiui; 

117.2. antroje klasėje šokiui skiriama 1 pamoka per savaitę iš mokinio ugdymosi poreikiams 

tenkinti skirtų pamokų; 
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117.3. viena kūno kultūros pamoka antroje klasėje skiriama „Mokymo plaukti“ programos 

įgyvendinimui Vilniaus mokleivių sveikatos centro baseine. 

118. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai: 

118.1. dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis skiriami pagal gydytojų 

rekomendacijas; 

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

119. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

119.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdyti skiriama ½ pasaulio paţinimo dalykui skirtų pamokų; 

119.2 pasaulio paţinimo (arba integruotų) pamokų, atsţvelgiant į pradinio ugdymo bendrąsias 

programas, ugdymo turinį, mokinių poreikius bei pomėgius, galimybes, turimas lėšas, skiriama veiklai 

natūralioje gamtinėje aplinkoje, laboratorijose atliekant įvairius bandymus, tyrimus, projektus; 

119.3. 12-14 pasaulio paţinimo pamokų skiriama socialiniams gebėjimams ugdytis, ugdymo 

procesą organizuojant ne gimnazijos erdvėse: lankantis planetariume, teatruose, muziejuose, parodose ir 

kt. 

120. 1–4 klasėse vykdomas meninis ugdymas pagal savitą Kryptingo meninio ugdymo programą, 

taikant Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus: 

120.1. Kryptingo meninio ugdymo programas, parengtas dalykų mokytojų, tvirtina gimnazijos 

direktorius; 

120.2. kryptingo meninio (dailės) ugdymo klasėse mokoma tapybos ir keramikos dalykų – klasę 

dalijant į grupes panaudojant pamokas, skirtas mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti (ţr pr.); 

120.3. kryptingo meninio (šokio ir teatro) ugdymo klasėse mokoma šiuolaikinio šokio ir teatro – 

mokant dalyko, panaudojant formalaus neformalaus ugdymo pamokas, (ţr lent.); 

120.4. technologiniam ir dailės ugdymui skiriama po 1 pamoką iš dalykui „Dailė ir technologijos‘ 

skiriamo laiko. 

121. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: 

121.1. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama:  

121.1.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymo integruojamųjų programų – 

Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdţių 

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

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

ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 11 priedas „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo 

įgūdţių ugdymas“). Šių programos yra integruotos į Bendrosios programos turinį; 

121.1.2. Ţmogaus saugos bendroji programa ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendroji programa; 

121.1.3. gimnazijos pasirinkta prevencinė ugdymo programa „Lions Quest“ 1–4 klasių („Laikas 

kartu“). Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui dalyvauti vienoje nuoseklioje ir ilgalaikėje 

prevencinėje programoje, kuri apima smurto, patyčių, alkoholio, tabako, taip pat kitų psichiką veikiančių 

medţiagų vartojimo prevenciją, skatina sveiką gyvenseną, įgyvendindama Smurto prevencijos 

įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V- 190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijų patvirtinimo“; 

121.1.4. etninės kultūros ugdymas; 

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

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

122. Mokytojas, formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, numato ugdymo dalykus, į kuriuos 

integruojamas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios, Ţmogaus saugos 
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bendrosios, etninės kultūros ugdymo, mokyklos pasirinktų prevencinių ir kitų programų, informacinių 

komunikacinių technologijų ugdymo turinys. 

 

 

II SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

123. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo 

programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų vykdymą. 

Mokiniui gali būti sudaromos sąlygos 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 „Dėl Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio 

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų 

mokiniams modelio aprašas). 

124. Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją 

dalis ir naujai atvykusiems mokiniams, yra nustatytas 2 mėnesių adaptacinis laikotarpis. Mokiniams 

sėkmingai adaptuotis padeda klasei vadovaujantis mokytojas, mokiniai savanoriai, mokyklos švietimo 

pagalbos specialistai ir kt. Per adaptacinį laikotarpį mokinių pasiekimai ir paţanga paţymiais nevertinami 

(pirmą mėnesį) ar rašomi tik patenkinami įvertinimai (antrą mėnesį). 

125. Gimnazija, formuodama mokyklos pagrindinio ugdymo programos turinį bei įgyvendinama 

kryptingo meninio ugdymo programą, siūlo mokiniams rinktis kryptingo meninio ugdymo programos 

kryptį ir suteikia galimybes įsisąvinti šių dalykų programas:  

125.1. dailės kryptingo meninio ugdymo programa – dailės paţinimo, tautodailės, dailės istorijos, 

piešimo ir tapybos, dizaino, grafikos, skulptūros dalykų programas; 

125.2. scenos menų kryptingo meninio ugdymo programa – šokio, teatro, muzikos ir muzikinės 

projektinės veiklos dalykų programas. 

126. Kryptingo meninio ugdymo programai įgyvendinti naudojamos pamokos, skirtos mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti, perskirstant dalykams skiriamas pamokas (technologijų dalyko dailės 

ugdymo klasėse), derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas, dalį ugdymo proceso 

organizuojant ne pamokų forma (kūrybinės dirbtuvės, projektai, išvykos, parodų, koncertų, spektaklių 

lankymas ir kt.). 

127. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir 

mokymosi pagalbai teikti, taip pat panaudojamos mokymo(si) pasiekimams gerinti: ilgalaikėms 

konsultacijoms, mokinio pasirinktiems dalykams ar dalykų moduliams mokytis, diferencijuoto ugdymo 

turiniui įgyvendinti, projektinei ir kitai veiklai. 

 

 

III SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

128. Gimnazija, įgyvendinanti pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, uţtikrina kalbėjimo, 

skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymą per visų dalykų pamokas:  

128.1. įtraukia šių gebėjimų ugdymą į gimnazijos ugdymo turinį; 
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128.2. priima reikiamus sprendimus dėl veiksmingų metodų mokinių kalbėjimo, skaitymo, rašymo 

ir skaičiavimo gebėjimams tobulinti, pavyzdţiui: dalyko uţduotims naudoti tekstus, uţdarojo tipo testus 

papildyti atvirojo tipo klausimais, į kuriuos atsakant reikia argumentuoti, dalykinio rašymo uţduotimis ir 

pan.; 

128.3. rūpinasi, kad mokiniams, kuriems reikalinga pagalba skaitant, rašant, kalbant, skaičiuojant, ji 

būtų teikiama, ir stebi jų daromą paţangą; 

128.4. sudaro sąlygas, kad mokiniai per visų dalykų pamokas tobulintų ir aukštesnius skaitymo, 

rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo gebėjimus.  

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

kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, anglų, rusų, vokiečių ir prancūzų kalbos), matematika, gamtamokslinis 

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

socialinė-pilietinė veikla, ekonomika ir verslumas, psichologija), meninis ugdymas (dailė, muzika, šokis, 

teatras bei kiti kryptingo meninio ugdymo dalykai), informacinės technologijos, technologijos, kūno 

kultūra, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymas (ţmogaus sauga, sveikatos ugdymas, etninė 

kultūra ir kt.). 

130. Ugdymo sričių įgyvendinimas:  

130.1. 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 uţtikrinti 

mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems metams (5–6, 7–

8, I – II gimnazijos klasėms).  

130.2. Lietuvių kalba ir literatūra. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį: 

130.2.1. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas pašalinti mokymosi spragas (skiria konsultacijų, 

organizuoja mokymąsi laikinojoje grupėje ir kt.); 

130.2.2. jei mokinys yra mokęsis pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą, mokant lietuvių 

kalbos jam yra sudaromas individualus ugdymo planas, skiriant konsultacijas, jo pasiekimai mokyklos 

nustatytu laikotarpiu vertinami pagal individualius mokymosi pasiekimus; 

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

įteisintas mokymas tautinės maţumos kalba, ir nori tęsti mokymąsi lietuvių mokomąja kalba pagal 

pagrindinio ugdymo programą, sudaromos sąlygos pasiekti bendrojoje programoje numatytus 

pasiekimus: vienerius mokslo metus jiems skiriama 1 papildoma lietuvių kalbos pamoka per savaitę arba 

jei tokių mokinių yra 5 ar daugiau, jų grupei mokyti skiriamos 2 papildomos pamokos.  

130.3. Uţsienio kalbos: 

130.3.1. uţsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi kaip 

pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

130.3.2. antrosios uţsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 

14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją uţsienio 

kalbą: rusų, prancūzų arba vokiečių;  

130.3.3. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojama uţsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS); 

130.3.4. pagrindinio ugdymo programoje uţtikrinamas pradėtų mokytis uţsienio kalbų mokymosi 

tęstinumas. Keisti uţsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu atveju, jeigu 

mokinio norimos mokytis uţsienio kalbos pasiekimų lygis ne ţemesnis, nei numatyta tos kalbos 

Bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar uţsienio mokyklos ir šiuo metu 

lankoma mokykla dėl objektyvių prieţasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis pradėtą 
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kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti 

mokytis uţsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus – vienerius mokslo metus 

jam skiriama viena papildoma uţsienio kalbos pamoka per savaitę. 

130.4. Matematika: 

130.4.1. mokytojas, sudarydamas ilgalaikį planą ir numatydamas programos įgyvendinimo tikslus 

bei uţdavinius, organizuodamas ugdymo procesą, remiasi nacionalinių ir tarptautinių tyrimų duomenimis, 

skiria daugiau dėmesio mokymosi motyvacijai skatinti (rekomenduojama naudotis problemų sprendimo 

bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis uţduotimis, Nacionalinio egzaminų centro 

kasmet rengiamomis matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurso uţduotimis, tarptautinių mokinių 

pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis), visiems mokiniams kelia aukštus mokymosi lūkesčius, 

tikslingai naudojasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis mokomosiomis 

priemonėmis matematiniam ugdymui (rengiant ir naudojant interaktyviąsias uţduotis); 

130.4.2. mokytojas nuolat stebi mokinių matematikos pasiekimus ir numato pagalbą mokiniams 

(uţduotis ir metodus spragoms įveikti), kurių mokymosi pasiekimai ţemi, o ugdant gabius matematikai 

mokinius ugdymo procesą labiau individualizuoja, diferencijuoja, pateikdamas įvairesnių, įdomesnių, 

įvairaus sunkumo ir sudėtingumo uţduočių, rekomenduoja mokiniams lankyti matematikos neformaliojo 

švietimo veiklas, skatina dalyvauti olimpiadose, konkursuose. 

130.5. Informacinės technologijos: 

130.5.1 informacinių technologijų pradedama mokytis 5-ojoje klasėje; 

130.5.3. II gimnazijos klasėje mokiniai renkasi vieną iš pasirenkamųjų modulių: programavimo 

pradmenų, tinklapio kūrimo pradmenų, leidybos pradmenų. 

130.6. Gamtamokslinis ugdymas: 

130.6.1. planuojant gamtamokslinio ugdymo turinį, vadovaujamasi nacionalinių ir tarptautinių 

mokinių pasiekimų tyrimų, standartizuotų testų rezultatais, siekiama tobulinti mokinių pasiekimus Ţemės 

ir visatos bei gyvųjų sistemų ugdymo turinio srityse; 

130.6.2. mokymasis per gamtos mokslų pamokas grindţiamas tiriamojo pobūdţio metodais, 

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

informacines komunikacines technologijas; 

130.6.3. siekiant gerinti mokinių eksperimentinius ir praktinius įgūdţius, tam skiriama ne maţiau 

kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus; 

130.6.4. dalis I–II gimnazijos klasės fizikos bei chemijos  praktikos darbų atliekami VGTU 

laboratorijose; 

130.6.5. gimnazija skatina mokinius įsitraukti į gamtos mokslų klubų, būrelių, pasirenkamųjų 

dalykų veiklas, dalyvauti įvairiuose gamtamokslinio raštingumo konkursuose, organizuoja veiklą po 

pamokų, įtraukiančią mokinius į tyrinėjimus. 

130.7. Technologijos: 

130.7.1. 5–8 klasių mokiniai, besimokantys pagal scenos menų kryptingo meninio ugdymo 

programą, kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medţiagų ir elektronikos technologijų programų; 

130.7.2. dailės kryptingo meninio ugdymo klasėms technologijų dalyko valandos yra skiriamos 

dailės programų įgyvendinimui; 

130.7.3. I gimnazijos klasėje mokiniai turi 17 valandų integruotą technologijų kursą. II gimnazijos 

klasėje scenos menų besimokantys mokiniai pagal savo interesus, polinkius bei gimnazijos galimybes 

pasirenka technologijų programą: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medţiagų, gaminių dizaino ir 

technologijų programą.  

130.8. Socialinis ugdymas: 
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130.8.1. mokymasis per socialinių mokslų (istorijos, geografijos) pamokas grindţiamas tiriamojo 

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

panaudojant informacines komunikacines technologijas; 

130.8.2. pagal galimybes ir atsiţvelgiant į dalyko programą bei ugdymo turinį, dalis istorijos ir 

geografijos pamokų organizuojamos netradicinėse aplinkose (saugomų teritorijų lankytojų centruose, 

muziejuose); 

130.8.3. laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne maţiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į 

istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas.  

130.9. Kūno kultūra: 

130.9.1. 5-ose klasėse kūno kultūros pamokų metu klasė nedalijama į grupes - mokytojas dirba su 

visa klase. Scenos menų klasėms 1 kūno kultūros pamoka yra keičiama šokio pamoka; 

130.9.2. kūno kultūrai mokytis nuo 8-os klasės sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės; 

130.9.3. 5–8 ir I–II gimnazijos klasių mokiniams sudaromos sąlygos lankyti jų pomėgius 

atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas (šokio, krepšinio, futbolo, kvadrato ir kt.) mokykloje per 

neformaliojo švietimo veiklą arba kitose neformaliojo vaikų švietimo įstaigose; 

130.9.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai gali rinktis vieną iš siūlomų 

fizinio aktyvumo formų: dalyvauti pamokoje su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami 

pagal gydytojo rekomendacijas ir atsiţvelgus į savijautą, arba, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, gali 

lankyti sveikatos grupes ne mokykloje; 

130.9.5. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsiţvelgiant į jų ligos pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriami ir neatliekami pratimai, kurie gali 

skatinti ligos paūmėjimą. Dėl ligos pobūdţio negalintiems atlikti įprastų uţduočių mokytojas taiko 

alternatyvias atsiskaitymo uţduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas; 

130.9.6. mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ar laikinai dėl ligos, stebi klasės 

draugų darbą sporto salėje, arba, suderinę su mokytoju, renkasi kitą veiklą: veiklą bibliotekoje, 

skaitykloje, konsultacijas, stalo ţaidimus. 

130.10. Meninis ugdymas: 

130.10.1. gimnazija organizuoja dailės ir scenos menų kryptingą meninį ugdymą. Dailės kryptingo 

meninio ugdymo programą sudaro dailės paţinimo, tautodailės, dailės istorijos, piešimo ir tapybos, 

grafikos, dizaino, skulptūros dalykai. Scenos menų kryptingo meninio ugdymo programą sudaro šokio, 

teatro, muzikos, muzikinės projektinės veiklos dalykai; 

130.10.2. Kryptingo meninio ugdymo programai įgyvendinti sudaromos laikinosios grupės mokant 

meno paţinimo, tautodailės, dailės istorijos, piešimo ir tapybos, grafikos, dizaino, skulptūros, teatro. 

Grupėms sudaryti naudojamos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skiriamos pamokos; 

130.10.3. Gimnazijos tarybai pritarus, kryptingo meninio ugdymo uţsiėmimams skiriama dalis 

neformaliojo švietimo valandų. Šių uţsiėmimų lankymas yra privalomas; 

130.10.4. menų dalykų mokymas integruojamas į neformaliojo švietimo programas, 

organizuojamas įvairiose erdvėse – kultūros įstaigose, netradicinėje aplinkoje, gamtoje, VDA dirbtuvėse, 

auditorijose ir kt.; 

130.10.5. 8 klasėse ir II gimnazijos klasėse mokiniai atlieka kūrybinius baigiamuosius darbus ir 

juos pristato gimnazijos bendruomenei. Dailės darbai paliekami mokykloje. 

131. Pagrindinio ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę 

Bendrosioms ir Kryptingo meninio ugdymo programoms įgyvendinti, mokant grupinio mokymosi forma 

kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 2018–2019 m. m.: 
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131.1. Dailės kryptingo meninio ugdymo klasėms. 

Klasė 

 

 

Ugdymo sritys ir  

dalykai  

5ab 6ab 7ab 8ab 

Pagrindinio 

ugdymo 

programos  I 

dalyje 

(5–8 klasė) 

I a II a 

Pagrindinio 

ugdymo 

programoje 

(iš viso) 

Dorinis ugdymas       

Dorinis ugdymas (etika) 

Dorinis ugdymas (tikyba)  
1;1 1;1 4 1;1 6 

Kalbos   

Lietuvių kalba ir literatūra  5;5 5;5 20  5;5 29 

Uţsienio kalba (1-oji) 3;3 3;3 12 3;3 18 

Uţsienio kalba (2-oji) 0;2 2;2 6 2;2 10 

Matematika ir informacinės 

technologijos  
 

Matematika 4;4 4+1*;4 17 4;3+1* 25         

Informacinės technologijos 1;1  1;0  3 1;1  5 

Gamtamokslinis ugdymas   

Gamta ir ţmogus 2;2 – 4 – 4 

Biologija – 2;1 3 2;1  6 

Chemija – 0;2 2 2;2 6 

Fizika - 1;2  3 2;2 7 

Socialinis ugdymas   

Istorija 2;2 2;2 8 2;2 12 

Pilietiškumo pagrindai  – – – 1;1  2 

Socialinė-pilietinė veikla** 10;10 10;10 40 10;10 60 

Geografija 0;2 2;2 6 2;1  9 

Ekonomika ir verslumas – – – 0;1 1 

      

Meninis ugdymas   

Kryptingo meninio ugdymo 

programa - Dailė 
3+1*;3+1* 3+1*;2+2* 16 1+2*;3 22 

Muzika 1;1 1;1 4 1;1 6 

      

Technologijos, kūno 

kultūra, ţmogaus sauga 
 

Technologijos  – – – – – 

Kūno kultūra 3;2 2;2 9 2;2 13 

Ţmogaus sauga 0,5; 0,5 0,5; 0,5 2 0,5; – 2,5 

 

Paţintinė ir kultūrinė veikla  

 
Integruojama į ugdymo turinį  

 5–8 klasėse  9–10 klasėse  

Pamokų, skirtų mokinio 

ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti, skaičius per savaitę 

12 

 

12 

 

14 

 

26 

 

Neformalusis vaikų 

švietimas (valandų skaičius 

per savaitę) 

8 8 5 13 

* iš pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti  

** valandų (pamokų) skaičius per metus  
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131.2. Scenos menų kryptingo meninio ugdymo klasėms. 

Klasė 

 

 

Ugdymo sritys ir  

dalykai  

5cd 6cd 7cd 8c 

Pagrindinio 

ugdymo 

programos  I 

dalyje 

(5–8 klasė) 

I b II bc 

Pagrindinio 

ugdymo 

programoje 

(iš viso) 

Dorinis ugdymas       

Dorinis ugdymas (etika) 

Dorinis ugdymas (tikyba)  
1;1 1;1 4 1;1 6 

Kalbos   

Lietuvių kalba ir literatūra  5;5 5;5 20  5;5 29 

Uţsienio kalba (1-oji) 3;3 3;3 12 3;3 18 

Uţsienio kalba (2-oji) 0;2 2;2 6 2;2 10 

Matematika ir informacinės 

technologijos  
 

Matematika 4;4 4+1*;4 17 4;3+1* 25 

Informacinės technologijos 1;1  1;0  3 1;1  5 

Gamtamokslinis ugdymas   

Gamta ir ţmogus 2;2 – 4 – 4 

Biologija – 2;1 3 2;1  6 

Chemija – 0;2 2 2;2 6 

Fizika - 1;2  3 2;2 7 

Socialinis ugdymas   

Istorija 2;2 2;2 8 2;2 12 

Pilietiškumo pagrindai  – – – 1;1  2 

Socialinė-pilietinė veikla** 10;10 10;10 40 10;10 60 

Geografija 0;2 2;2 6 2;1  9 

Ekonomika ir verslumas – – – 0;1 1 

      

Meninis ugdymas   

Dailė  1;1 1;1 4 1;1 6 

Kryptingo meninio ugdymo 

programa – Scenos menai 

Teatras 0;1* 0;0 1 1*;0 2 

Šokis 1;0 1*;1* 3 0;1* 4 

Muzika  1+1*;1+1* 1+1*;1 7 1+1*;1 10 

Technologijos, kūno 

kultūra, ţmogaus sauga 
 

Technologijos  2;2 2;1 7 0,5; 2 9,5 

Kūno kultūra 2;2 2;2 8 2;2 12 

Ţmogaus sauga 0,5; 0,5 0,5; 0,5 2 0,5; – 2,5 

 

Paţintinė ir kultūrinė veikla  Integruojama į ugdymo turinį  

 5–8 klasėse  9–10 klasėse  

Pamokų, skirtų mokinio 

ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti, skaičius per savaitę 

12 12 14 26 

Neformalusis vaikų 

švietimas (valandų skaičius 

per savaitę) 

8 8 5 13 

* iš pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti  

** valandų (pamokų) skaičius per metus  
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IV SKIRSNIS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

132. Vidurinio ugdymo programa vykdoma, vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, Ugdymo programų aprašu, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

Geros mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais, gali būti atsiţvelgiama į Mokymosi krypčių 

pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašą ir kt. 

133. Mokyklos parengtas ugdymo planas reglamentuoja visos vidurinio ugdymo programos 

įgyvendinimą, neviršijant Bendruosiuose ugdymo planuose programai skiriamų pamokų (valandų) 

skaičiaus per savaitę (ţr. pamokų paskirstymo lenteles).  

134. Gimnazija informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokyklos teikiamas 

ugdymo turinio pasirinkimo galimybes ir padeda mokiniams susidaryti individualius ugdymo planus 

rašytine forma dvejiems mokslo metams (priedas Nr.1). 

135. Dalykų kursų, dalykų keitimo tvarka reglamentuota Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokinių 

bendrojo ugdymo dalyko programos, dalyko kurso/kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo dalyko ar 

dalyko modulio keitimo tvarkoje, patvirtintoje Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktoriaus 2015 m. 

rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-114.1.  

136. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos 

mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripaţįstama, kad jis jo nesimokė.  

137. III–IV klasėse tęsiamas meninis ugdymas pagal savitą Kryptingo meninio ugdymo programą, 

taikant Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus: 

137.1. III–IV klasėse plėtojama mokinių dailės, scenos menų paţinimo bei raiškos kompetencija. 

Sudaryta galimybė pagal Kryptingo meninio ugdymo programą nuosekliai tęsti dailės bei scenos menų 

mokymą, remiantis pagrindinio ugdymo programoje įgyta patirtimi bei išsiugdytais gebėjimais. Sudarytos 

galimybės kiekvienam mokiniui rinktis jo polinkius, poreikius ir gabumus atitinkančią menų programą.  

137.2. menų bendrojo ir išplėstinio kursų programos įgyvendinamos per modulius: dailėtyros, 

tapybos ir piešimo, dizaino, grafikos, skulptūros, šokio, vaidybos ir reţisūros, ansamblinio dainavimo, 

ansamblinio muzikavimo; 

137.3. meninės raiškos suvokimo mokiniai mokosi pagal jų poreikius organizuojamuose 

neformaliojo švietimo uţsiėmimuose (teatro studija, jaunių choras dailės būreliai, muzikinė projektinė 

veikla); 

137.4. meninio ugdymo srities dalykų kursų programos integruojamos ir derinamos su 

neformaliuoju ugdymu; 

137.5. IV klasės mokiniai rengia ir mokyklos bendruomenei pristato kūrybinius baigiamuosius 

darbus. Mokiniams, pasirinkusiems menų mokyklinį brandos egzaminą, baigiamasis darbas neprivalomas. 

138. Mokiniams renkantis matematikos bei lietuvių kalbos mokymosi kursą III klasėje 

atsiţvelgiama į matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų  patikrinimo 

rezultatus. Išplėstinį kursą rekomenduojama rinktis mokiniams, kurių pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo vertinimai ne ţemesni kaip šeši balai. 

139. Uţsienio k. (anglų, rusų, vokiečių) mokymas organizuojamas pagal mokiniams nustatytą 

uţsienio kalbos mokėjimo lygmenį (A2, B1 ar B2) skiriant: I uţsienio kalbai po 4 savaitines pamokas, II 

uţsienio kalbai po 3 val. Nesusidarius grupei (maţiau nei 7 mokiniai), skiriamas savarankiškas 

mokymasis vadovaujantis Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu patvirtintu Švietimo 

ir mokslo ministro 2012 m. birţelio 28 d. įsakymu Nr. V-1049. 

 

 



29 

 

140. Gimnazija siūlo: 

140.1. lietuvių kalbos ir literatūros programą papildančius pasirenkamuosius dalyko modulius. 

Mokiniai iš gimnazijoje siūlomų modulių programų renkasi pagal polinkius ir interesus: kalbos vartojimo 

praktikos, viešojo kalbėjimo, šiuolaikinės literatūros, kūrybinio rašymo ir kt. Moduliai sudaro galimybes 

individualizuoti ugdymo turinį pagal mokinių poreikius, mokyklos specifiką; 

140.2. matematikos modulį „Nestandartinių uţdavinių sprendimas“; 

140.3. istorijos modulį „Teisės pagrindai“;  

140.4. laisvai pasirenkamus dalykus: ekonomiką ir verslumą, psichologiją, braiţybą. 

141. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių minimalus grupės dydis – 9 mokiniai. 

142. Gimnazija, siekdama uţtikrinti, kad mokinys, mokydamasis pagal vidurinio ugdymo 

programą, tobulintų tolesniam mokymuisi, darbui būtinas kompetencijas, ugdymo procese taiko  

besimokantiesiems patrauklius ir aktualius mokymo(si) būdus, plėtoja savarankišką mokymąsi, sudaro 

sąlygas:  

142.1. dalyvauti mokslinėje tiriamojoje veikloje – VGTU bendrosios fizikos, chemijos, 

mokrobiologijos ir genų inţinierijos praktiniuose uţsiėmimuose; 

142.2. ugdyti kūrybiškumą VDA kūrybinėse dirbtuvėse; 

142.3. savarankiškai uţsiimti savanoriška, socialine ar kita visuomenei naudinga veikla: 

dalyvaujama akcijoje „Darom“, organizuojamos savitvarkos dienos, skatinama mokinių lyderystė 

dalyvaujant mokyklos savivaldos institucijoje, organizuojant ir inicijuojant mokyklinius ir 

bendramokyklinius renginius, dalyvaujama pilietinėse iniciatyvose; 

142.4. susipaţinti su profesinės veiklos įvairove ir rinkimosi galimybėmis, planuoti savo tolesnį 

mokymąsi ir darbinę veiklą (t.y. karjerą). Mokinių supaţindinimą su profesinės veiklos įvairove, 

rinkimosi galimybėmis, karjeros planavimą koordinuoja ir vykdo mokyklos Ugdymo karjerai centras.  

143. Ţmogaus saugos dalykas integruojamas į dalykų ugdymo turinį. 

144. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių kūno kultūros ugdymas 

organizuojamas, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 122.10.3, 122.10.5 papunkčiais. 

145. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir per dvejus metus. 
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III gimnazijos klasė 2018–2019 m.m. 

Ugdymo sritys, dalykai 

Minimalus pamokų 

skaičius privalomam 

turiniui per savaitę 

Bendrasis 

kursas 

Išplėstinis 

kursas 

Dorinis ugdymas  2   

Dorinis ugdymas (etika )  2 - 

Dorinis ugdymas (tikyba)  2 - 

Kalbos    

Lietuvių kalba ir literatūra
 
 8 8 10 

Uţsienio kalbos  Kursas, 

orientuotas į 

B1 mokėjimo 

lygį 

Kursas, 

orientuotas į 

B2 mokėjimo 

lygį 

Uţsienio kalba (anglų) 8 8 8 

II Uţsienio kalba (rusų, vokiečių) 6 6 6 

  Bendrasis 

kursas 

Išplėstinis 

kursas 

Socialinis ugdymas 4   

Istorija   4 6 

Geografija   4 6 

Matematika 6 6 9 

Informacinės technologijos (...)  2 4 

Gamtamokslinis ugdymas 4   

Biologija  4 6 

Fizika   4 7 

Chemija  4 6 

Meninis ugdymas ir technologijos  4   

Dailė  4 6 

Muzika  4 6 

Teatras  4 6 

Šokis  4 6 

Kūno kultūra 4   

Bendroji kūno kultūra, šokis krepšinis  4 6 

Ţmogaus sauga**  0,5
 

0,5
 

0,5 

Brandos darbas (...) 0,5   

Minimalus privalomų pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę  

28 pamokos per savaitę;  

Neformalusis vaikų švietimas (valandų 

skaičius) klasei 

6 (valandos) pamokos dvejiems metams  

Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti  24 pamokos per savaitę dvejiems metams 

Maksimalus pamokų skaičius klasei– 51 pamoka per savaitę, 
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IV gimnazijos klasė 2018–2019 m.m. 

Ugdymo sritys, dalykai 

Minimalus pamokų 

skaičius privalomam 

turiniui per savaitę 

Bendrasis 

kursas 

Išplėstinis 

kursas 

Dorinis ugdymas: 2   

Tikyba  2 - 

Etika  2 - 

Lietuvių kalba ir literatūra
 
 8 8 10 

Uţsienio kalbos  Kursas, 

orientuotas į 

B1 mokėjimo 

lygį 

Kursas, 

orientuotas į 

B2 mokėjimo 

lygį 

Uţsienio kalba (anglų, I-oji) 6 8 8 

Uţsienio kalba (rusų, vokiečių, II-oji) 6 6 6 

Uţsienio kalba (rusų, vokiečių, II-oji) 6 6 6 

Uţsienio kalba (rusų, vokiečių, III-oji), 

Orientuota į A1A2 mokėjimo lygius 

 4  

Socialinis ugdymas: 4   

Istorija   4 6 

Geografija   4 6 

Ekonomika 2   

Psichologija 2   

Matematika 6 6 9 

Informacinės technologijos  2 4 

Gamtamokslinis ugdymas: 4   

Biologija  4 6 

Fizika   4 7 

Chemija  4 6 

Menai ir technologijos:     

Dailė:  6 8 

Scenos menai:    

Šokis 2 6 8 

          Kūno kultūra: 4   

Bendroji kūno kultūra, šokis, krepšinis  4  

Ţmogaus sauga **  0,5
 

0,5
 

0,5 

Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius 

per savaitę  

28 pamokos per savaitę;  

Maksimalus mokinio privalomų pamokų 

skaičius per savaitę 

32 pamokos per savaitę; 

Neformalusis vaikų švietimas (valandų 

skaičius) klasei 

6 (valandos) pamokos dvejiems metams  

Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti  24 pamokos per savaitę dvejiems metams 

 Maksimalus pamokų skaičius klasei – 51 pamoka per savaitę 
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III gimnazijos kl. mobilios grupės 2018–2019 m.m. 

Grupės pavadinimas Iš viso mok. Grupių sk. 

Val.sk.per 

savaitę  

1 gr. 

Val. sk. 

Dorinis ugdymas 48 3 1 3 

LIETUVIŲ KALBA 48 2 5 10 

I UŢSIENIO KALBA:     

Anglų  kursas 48 3 4 12 

II UŢSIENIO KALBA:     

Rusų k. B 2 13 1 3 3 

Vokiečių B2 kursas 2 1 

3 1 (savarank. 

mokymosi gr.) 

ISTORIJA:     

A kursas 40 2 3 6 

B kursas     

GEOGRAFIJA     

A kursas 17 1 3 3 

B kursas 15 1 2 2 

MATEMATIKA:     

A kursas 34 2 4 4+2 

B kursas 14 1 3 3 

INFORMATIKA     

A kursas 13 1 2 2 

B kursas 20 2 1 2 

BIOLOGIJA     

A kursas 14 1 3 3 

B kursas 10 1 2 2 

FIZIKA     

A kursas 18 1 3 3 

CHEMIJA     

A kursas 12 1 3 3 

Dailė A 20 1 3 3 

Dailė B 14 1 2 2 

Muzika 4 1 

2 1((savarank. 

mokymosi gr.) 

Teatras 10 1 2 2 

Psichologija 17 1 2 2 

Ekonomika 13 1 2 2 

Kūno kultūra 48 4 2 8 

    90 val. (2 kl.) 
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IV gimnazijos kl. mobilios grupės 2018-2019 m.m. 

Ggupės pavadinimas Iš viso mok. Grupių sk. Val.sk.  

Dorinis ugdymas 57 3 3  

LIETUVIŲ KALBA 57 3 15+3  

I UŢSIENIO KALBA:     

Anglų  kursas 57 3 12  

II UŢSIENIO KALBA:     

Rusų k. B 2 10 1 3  

Vokiečių B2 kursas 7 1 3  

III UŢSIENIO(vok.)     

ISTORIJA:     

A kursas 45 2 6+1  

B kursas     

GEOGRAFIJA     

A kursas 15 1 3  

B kursas 27 1 2  

MATEMATIKA:     

A kursas 33 2 10  

B kursas 24 1 3  

INFORMATIKA     

A kursas 12 1 2  

B kursas 35 2 2  

BIOLOGIJA     

A kursas 15 1 3  

B kursas 21 1 2  

FIZIKA     

A kursas 18 1 4+1  

CHEMIJA     

A kursas 10 1 3  

Dailė A 9 1 3  

Dailė B 24 1 2  

Šokis 

34 

 1 

3 

 

Kūno kultūra 58 4 8  

   97 val. (2 kl.)  
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Mokinys per dvejus metus privalo mokytis ne maţiau kaip aštuonių bendrojo ugdymo dalykų B arba A kursu (eil.nr. 1 - 8). 

Papildomus ir pasirenkamuosius dalykus renkasi laisvai. Minimalus valandų skaičius per savaitę 28. 

Dalyko modulis nėra atskiras dalykas, 1valanda įskaičiuojama į bendrą valandų skaičių. 

* Pasirinkta športo šaka (krepšinis, tinklinis) integruojami į neformalų ugdymą. 

 

Kl. vadovo (-ės) v. pavardė                            parašas 

Mokinio parašas 

  

 

Priedas nr.1 

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJA    

    III       klasės   mokinio (-ės)       

               

  Individualus ugdymo planas 2018–2019 m.m.     

 
Eil.nr. Dalykas 

III kl. IV kl. III klasė IV klasė   

 B A B A B A Mod. B A Mod.   

 1 Lietuvių kalba ir literatūra - 5 - 5             

 2 Matematika 3 4 3 5             

 3 Anglų kalba (B2) (1-oji kalba) 4 4           

 Dorinis ugdymas             

 
4 

Tikyba  1 - 1 -   - -   - -    

 Etika       1 - 1 -   - -   - -    

 Socialinis ugdymas            

 
5 

Istorija 2 3 2 3               

 Geografija 2 3 2 3                

 Gamtamokslinis ugdymas            

 

6 

Biologija 2 3 2 3             

 Fizika  2 3 2 4               

 Chemija  3  3               

         Meninis ir technologinis ugdymas ugdymas           

 
7 

Vizualieji menai: 2 3 2 3               

 Dailė                  

   Scenos menai: 2 3 2 3               

   Vaidyba ir reţisūra                       

   Šokio kompozicija                       

   Muzika                       

 Kūno kultūra           

 
8 

Bendroji kūno kultūra 2 - 2 -               

 Pasirinkta sporto šaka ( šokis) 2 - 2 -               

 Papildomi dalykai           

 9 Informacinės technologijos 1 - 1 -               

 
  

Informacinės technologijos 

(programavimas) 

- 2 - 2              

 

  Rusų kalba  (B1) (2-oji kalba) 3 3     

   Vokiečių kalba  (B1) (2-oji kalba) 3 3       

  Vokiečių kalba  (A1) (3-oji kalba) 2 2     

 Pasirenkamieji dalykai           

  Braiţyba 2      

 
 

Psichologija 2 -       

 Ekonomika ir verslumas 2 -       

 Iš viso valandų  - -       

 Iš viso dalykų - -       
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V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

I SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

146. Gimnazija, rengdama mokyklos ugdymo planą, atsiţvelgia į mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos, 

mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Bendrojo ugdymo plano nuostatomis.  

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

ugdymo turinys (pagal dalykus), parenkamos mokymosi organizavimo formos (pamoka, projektinė veikla 

ar pan.), pritaikomos ugdymosi erdvės, parenkamos ugdymui skirtos techninės pagalbos priemonės ir 

specialiosios mokymo priemonės ir pan.  

148. Organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, mokykla 

atsiţvelgia į: 

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

dideli); 

148.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;  

148.3. mokyklos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje:  

148.3.1.ugdymo programą (Bendrąją programą ar pradinio ugdymo individualizuotą programą);  

148.3.2. turimas mokymo lėšas; 

148.3.3. mokymosi ir švietimo pagalbos reikmes;   

148.3.4. ugdymosi erdves.    

 

 

II SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

149. Individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Planas rengiamas siekiant tenkinti jo pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, padėti mokytis, 

pripaţįstant ir plėtojant jo gebėjimus ir galias, teikiant švietimo pagalbą.  

150. Gimnazija, rengdama mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio individualų 

ugdymo planą: 

150.1. pritaiko bendrąjį ugdymo planą iki 20 procentų koreguodama dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų savaitinių ugdymo valandų skaičių, nurodytą Bendrojo ugdymo plano 22 punkte bei 

32.6 papunktyje; 

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

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

aukštesnio lygmens ugdymo programą; 

150.3. gali didinti ugdymo valandų skaičių, skirtą meniniam, technologiniam, sveikatos ugdymui; 
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150.4. teikia mokymosi pagalbą, padedančią įveikti mokymosi sunkumus, kylančius dėl specialiųjų 

ugdymosi poreikių; 

150.5. 1–2 valandomis gali sumaţinti minimalų pamokų skaičių per savaitę, didinant neformaliojo 

švietimo valandų skaičių, besimokantiems pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą; 

150.6. per mokslo metus mokyklos Vaiko gerovės komisijai ar pedagoginei psichologinei tarnybai 

įvertinus ir rekomendavus, gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų 

valandų skaičių; 

150.7. gali intensyvinti mokiniui teikiamą specialiąją pedagoginę ar mokymo pagalbą nustatytą 

laikotarpį, skirdama papildomų ugdymo valandų kiekvienam mokiniui individualiai ar mokinių grupei; 

150.8. turi uţtikrinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo tęstinumą ir 

nuoseklumą. 

152. Sutrikusios klausos mokiniams, mokykla skiria: 

152.1. lietuvių kalbai – 6–8 valandas, dalykinei praktinei veiklai – 2–3 ugdymo valandas, dailei – 1 

ugdymo valandą, muzikinei ritmikai – 2 ugdymo valandas; 

152.2. tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo individualioms pratyboms – 2 ugdymo valandas 

(kochlearinių implantų naudotojams 2–3 ugdymo valandas) kiekvienam mokiniui per savaitę. Tarties, 

kalbos mokymo ir klausos lavinimo individualios pratybos vyksta per lietuvių kalbos pamokas ar po 

pamokų. Pratybų ir lietuvių kalbos pamokų turinys turi derėti. 

153. Mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimą, mokykla skiria: 

153.1. specialiųjų pamokų tarčiai, kalbai ir klausai lavinti; 

153.2. individualioms ir grupinėms pratyboms 1–4 klasėse po 1 ugdymo valandą kiekvienam 

mokiniui per savaitę; 

153.3. ţymių ar labai ţymių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams, bendraujantiems 

alternatyvios komunikacijos būdu, tarties, kalbos ir komunikacijos lavinimo individualias ir grupines 

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

lietuvių kalbos pamokų turinys turi derėti. 

154. Mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto, klausos, kalbėjimo ir kalbos, 

įvairiapusių raidos ir mokymosi sutrikimų, turintis kochlearinius implantus ir gali: 

154.1. nesimokyti ar pradėti vėliau mokytis uţsienio kalbos; 

154.2. nesimokyti muzikos ar ją keisti kitu, meninio ugdymo dalyku (sutrikusios klausos);  

154.3. būti atleidţiamas nuo technologijų dalyko pamokų (turintis judesio ir padėties bei 

neurologinių sutrikimų). 

155. Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, ugdymo planas 

sudaromas atsiţvelgiant į mokinio galias, mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą ir klasės 

paskirtį: 

155.1. turintiems neţymų intelekto sutrikimą, ugdymo planas rengiamas: 

155.1.1. vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 22 punkte bei 32.6 papunktyje dalykų programoms 

įgyvendinti nurodytu savaitinių ugdymo valandų skaičiumi, kuris gali būti keičiamas iki 15 procentų;  

155.1.2. turintiems kompleksinių sutrikimų, kurių derinio dalis yra neţymus intelekto sutrikimas, 

ugdymo plane reikia skirti specialiųjų pamokų sutrikusioms funkcijoms lavinti ir individualiai ar grupinei 

specialiajai pedagoginei pagalbai teikti. 

155.2. turintiems vidutinį, ţymų ar labai ţymų intelekto sutrikimą, ugdymo planas rengiamas:  

155.2.1. vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 22 punkte ir 32.6 papunktyje dalykų programoms 

įgyvendinti nurodytu savaitinių ugdymo valandų skaičiumi, kuris gali būti keičiamas iki 20 procentų, arba 

vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 81.2.2. papunkčiu, ugdymą organizuojant atskiromis veiklos 
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sritimis, skiriant specialiųjų pamokų sutrikusioms funkcijoms lavinti ir individualiai ar grupinei 

specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 

155.2.2. ugdymo veiklos mokytojo nuoţiūra gali būti jungiamos, keičiamos, atsiţvelgiant į mokinio 

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

rekomendacijas;  

155.2.3. mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, individualioms ir grupinėms 

specialiosioms, logopedinėms pratyboms 1–4 klasėse skiriama po 1 pamoką per savaitę. 

 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

156. Individualus ugdymo planas rengiamas: 

156.1. atsiţvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės ar 

švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, ugdymo programą, ugdymo formą ir mokymo organizavimo 

būdą; 

156.2. mokiniui, kuris mokosi nuotoliniu ar savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu; 

156.3. kai mokiniui pagal pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos 

vaiko gerovės komisijos rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios švietimo pagalbos. 

157. Pritaikant bendrąjį mokyklos ar klasės ugdymo planą individualioms mokinio ugdymosi 

reikmėms, galima: 

157.1. vėliau pradėti mokyti pirmosios ar antrosios uţsienio kalbos, mokyti tik vienos uţsienio 

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; 

157.2. besimokantį pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio ugdymo 

programoje prasidedančių dalykų pradėti mokyti metais vėliau, juos sieti su praktiniais mokinio 

interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; mokymas gali būti organizuojamas atskiromis veiklomis; 

157.3. besimokančiam pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, jei ugdymas 

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

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

dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti. 

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

planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 punktuose dalykų programoms 

įgyvendinti nurodomų savaitinių pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 20 procentų. 

Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti maţinamas ar didinamas 1 ar 2 

pamokomis. 

159. Sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokiniui mokyklos ar individualus ugdymo planas 

sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 punktais.  

 

 

III SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŢANGOS VERTINIMAS 

 

160. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir paţanga 

vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 

44–55 punktų nuostatomis bei Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktoriaus 2016-02-08 Įsakymu Nr. V-
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032 patvirtinta Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų 

vertinimo tvarka. 

161. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi paţanga ir pasiekimai 

ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus su mokiniu, jo 

tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais aspektais bus 

pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), kokie bus mokinio 

mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus 

naudojamasi).  

162. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą arba 

Socialinių įgūdţių ugdymo programą, mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir 

įforminimo susitariama mokykloje. Susitarimai priimami, atsiţvelgiant į mokinio galias ir vertinimo 

suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą paţangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pageidavimus. Vertinimo būdus renkasi mokykla (vertinimo įrašai „įskaityta“, „neįskaityta“, aprašai, 

paţymiai ir kt.). 

 

 

IV SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS 

MOKINIAMS TEIKIMAS 

 

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

teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

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

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 

„Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui 

ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 

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

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

164. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo veiksmingumą. 

165. Gimnazija specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi teisės 

aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos vaiko 

gerovės komisijos rekomendacijas. 

166. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

166.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

166.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsiţvelgiant į mokinio galias, 

keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir teikiant 

pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo maţiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo pagalbos 

teikimo būdai; 
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166.3. specialiųjų pratybų forma: individualių, maţoms grupelėms (2–4 mokiniai), grupėms (5–8 

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

teikiama per specialiąsias pamokas. 

167. Specialioji pagalba: 

167.1. teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 

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

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

167.2. teikiama mokytojo padėjėjo; 

167.3. teikiama ugdymo proceso metu. 

 

 

V SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMAS NAMUOSE 

 

168. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namuose organizuoja mokykla 

pagal mokyklos vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos 

tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui, 

vadovaudamasi Bendrojo ugdymo plano 56, 57 punktais. 

169. 1–4 klasių mokiniams, turintiems vidutinį, ţymų ir labai ţymų intelekto sutrikimą, pagal 

pradinio ugdymo individualizuotą programą, skiriant 8 valandas per savaitę, iš jų 1-2 ugdymo valandas 

galima skirti specialiosioms pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti. 

170. 5–8 ir I–II gimnazijos klasių mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo 

programą, mokyti namuose mokykla skiria pamokų vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 107–110 ir 

124, 143 punktais, 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 

pratyboms. 

171. 5–8 ir I–II gimnazijos klasių mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio 

ugdymo programą, mokyti namuose skiriama ne maţiau kaip 8 valandos per savaitę. 

172. 5–8 ir I–II gimnazijos klasių mokinių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis 

Bendrųjų ugdymo planų 107–110 punktais, 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms 

ar specialiosioms pratyboms. 

 

_______________________________________ 


