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PATVIRTINTA 

Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d.  

įsakymu Nr. V- 275 (3.4.) 

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS 2018–2019 MOKSLO METŲ 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Alytaus Panemunės progimnazijos 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo 

programos ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja pagrindinio ugdymo programos 

(toliau – Ugdymo programos) ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą.  

1.1. Ugdymo planas sudarytas: 

1.1.1. vieneriems mokslo metams vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017-06-02 įsakymu Nr. V-442 ,,Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, patvirtintais 2017–2018 ir 

2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais 

(toliau – BUP) ir kitais teisės aktais; 

1.1.2. atsižvelgiant į mokyklos uždavinius 2018–2019 mokslo metams: 

1.1.2.1. gerinti ugdymo kokybę, personalizuojant ugdymo procesą, taikant inovatyvius 

sprendimus; 

1.1.2.2. tobulinti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją; 

1.1.2.3. puoselėti pasididžiavimo mokykla ir tauta jausmą, kuriant šiuolaikišką aplinką. 

1.2. ugdymo planą rengė mokyklos direktoriaus 2018-06-08 įsakymu Nr. V-249 (1.7.) ,,Dėl 

mokyklos 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano rengimo grupės“ 

iš mokyklos vadovų, pedagogų, mokinių ir jų tėvų atstovų sudaryta darbo grupė, kuri veikloje 

vadovavosi demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais.  

2. Ugdymo plano tikslas – nustatyti ugdymo programų vykdymo bendruosius reikalavimus 

ir suformuoti ugdymo turinį bei organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas besimokantysis 

pasiektų geresnių ugdymo(-si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų visumą. 

3. Ugdymo plano uždaviniai:  

3.1. pateikti gaires mokyklos ugdymo turiniui, planui bei mokymosi aplinkai kurti ir 

organizuoti ugdymą taip, kad mokiniai siektų asmeninės pažangos;  

3.2. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti; 

3.3. susitarti dėl ugdymo proceso organizavimo, jį pritaikyti mokinių ugdymosi poreikiams 

tenkinti. 

4. Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos:  

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

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

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

kaip 30 minučių.  

4.3. Išlyginamoji klasė – klasė, sudaryta iš mokinių, nutraukusių mokymąsi ar 

nesimokiusių kai kurių bendrojo ugdymo dalykų.  

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

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.  

4.5. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.  

4.6. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma.  
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4.7. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.  

4.8. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.  

4.9. Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

PIRMASIS SKIRSNIS  

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

5. Ugdymo organizavimas 5–8 klasėse: 

5.1. 2018–2019 mokslo metai.  

5.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.  

5.1.2. Ugdymo proceso trukmė 5–8 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.  

5.1.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos:  
  

Rudens atostogos  2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.  

Žiemos (Kalėdų) atostogos  2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.  

Žiemos atostogos  2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.  

Pavasario (Velykų) atostogos  2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.  

Vasaros atostogos 2018 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d. 
  

5.1.4. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 5–8 

klasių mokiniams nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir Alytaus miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi. 

6. Mokslo metai skirstomi pusmečiais (nustato mokyklos direktorius, suderinęs su 

Mokyklos taryba): 
 

Klasės 
Pusmečiai 

I pusmetis (nuo – iki) II pusmetis (nuo – iki) 

5–8 klasės 2018-09-01 iki 2019-01-31 2019-02-01 iki 2019-06-21 
 

7. Mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., trunka 37 savaites. 

8. Kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė ir kt. 

veikla, sudaranti formuojamojo mokyklos ugdymo turinio dalį ir atitinkanti mokyklos tikslus, 

mokinių mokymosi poreikius, organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus, įvairiose 

mokymosi erdvėse, muziejuose, teatruose, bibliotekose ir kt. įstaigose. Šios dienos įskaičiuojamos į 

mokymosi dienų skaičių ir veiklos vykdomos pagal pateiktą planą, atskirą direktoriaus įsakymą ir 

patvirtintą renginio programą. mokykloje ir už jos ribų. Mokykla, atsižvelgusi į Alytaus miesto 

savivaldybės rekomendacijas dėl BUP 8.2. punkto, šiai veiklai skiria tokį ugdymosi dienų skaičių:  
 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo dienos 

pavadinimas 

Data Atsakingi asmenys 

1.  Mokslo ir žinių diena 2018-09-03 Paskirti asmenys, klasių auklėtojai 

2.  Europos kalbų diena 2018-09-26 Kalbų mokytojai 

3.  Vertybių diena 2018-10-26 Dorinio ir menų mokytojai 

4.  Projektas „Sveikinu 

mokyklą“ 

2018-11-15 Metodinė taryba 

5.  Žiemos šventė 2018-12-21 Klasių auklėtojai 

6.  Diena Lietuvai 2019-02-15 Socialinio ugdymo mokytojai 

7.  Matematikos diena 2019-03-14 Matematinio ugdymo mokytojai 

8.  Žemės diena 2019-03-20 Gamtamokslinio ugdymo mokytojai 

9.  Amatų ir profesijų diena 2019-04-18 Technologinio ugdymo ir profesijos patarėja 

10.  Gimtosios kalbos diena 2019-05-07 Lietuvių kalbos mokytojai 



 

 

4 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo dienos 

pavadinimas 

Data Atsakingi asmenys 

11.  Sporto diena 2019 m. 

birželio mėn. 

Kūno kultūros mokytojai 

12.  Kūrybinės dirbtuvės 2019 m. 

birželio mėn. 

Metodinė taryba 

13.  Mokslo metų pabaigos 

šventė 

Paskutinė 

ugdymo 

proceso diena 

Klasių auklėtojai 

14.  
  

Edukacinių išvykų diena 

„Pažink Lietuvą“ 

Pasirinktinai 

dvi dienos per 

mokslo metus 

Klasių auklėtojai 

 

9. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė – 45 min.  

10. Mokyklos vadovas, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar 

paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

Ekstremalioji situacija – tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, 

techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, 

gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl 

ekstremaliosios situacijos paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima 

savivaldybės administracijos direktorius, o jeigu ekstremalioji situacija išplinta į daugiau negu tris 

savivaldybes, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

Apie priimtus sprendimus mokyklos direktorius informuoja Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrių.  

11. Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 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.  

ANTRASIS SKIRSNIS 

BENDRIEJI SUSITARIMAI. MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR 

ĮGYVENDINIMAS. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS 

12. Mokyklos ugdymo turinys ir ugdymo planas parengtas remiantis švietimo stebėsenos, 

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

mokyklos veiklos 2017–2018 m. m. įsivertinimo ir išorinio vertinimo 2012 metais duomenimis, 

atsižvelgta į mokyklos tikslus, Lietuvos vertybes, konkrečius mokinių ugdymo (-si) poreikius. 

13. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal mokyklos tikslus, konkrečius mokinių 

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

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

21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo 

patvirtinimo“ (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), Geros mokyklos koncepcija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 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. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl 

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

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

organizavimo tvarkos aprašas) ir kt. 

14. Mokyklos susitarimai: 
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14.1. dalykų mokymuisi skirti minimalų BUP numatytų pamokų skaičių konkrečiose klasėse, 

aptarus mokytojų metodinėse grupėse ir Mokytojų taryboje, užtikrinant Bendrosiose programose 

numatytus mokinių pasiekimus. Ugdymo programoms įgyvendinti skiriant didesnį nei minimalų 

pamokų skaičių, suderinti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais); pirmenybę teikti moduliams ir 

pasirenkamiems dalykams (ugdymo turinio ryšiui su gyvenimo praktika ir mokinių poreikiams 

tenkinti); 

14.2. mokinio pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Bendrosiomis programomis, 

Alytaus Panemunės progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu mokyklos direktoriaus 2018-06-15 įsakymu Nr. V- 264 (1.4.)  

14.3. pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai, apklausus mokinius, birželio mėnesį 

aptariami mokytojų metodinėse grupėse; galutinį sprendimą priima Metodinė taryba, atsižvelgdama 

į ugdymo mokykloje prioritetus ir metodinių grupių argumentus; integruotų dalykų, dalykų 

modulių, pasirenkamųjų dalykų (jei nėra Švietimo ir mokslo ministro patvirtintų) programas rengia 

mokytojas, atsižvelgdamas į dalyko specifiką, mokyklos susitarimus dėl formos pagal Alytaus 

Panemunės progimnazijos programų, planų rengimo tvarką, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2018-

08-31 įsakymu Nr. V-275 (3.4.) (priedas Nr. 1) bei vadovaujasi Bendraisiais formaliojo švietimo 

programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. 

balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl Bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimų 

patvirtinimo“; 

14.4. mokinio pasirinkti dalykų moduliai, suderinus su mokinių tėvais, gali būti keičiami tik 

pasibaigus mokslo metams, t. y. sudarant kitų mokslo metų ugdymo planą, mokiniui pateikus 

prašymą raštu mokyklos direktoriui; 

14.5. socialinė-pilietinė veikla organizuojama ir įgyvendinama vadovaujantis Alytaus 

Panemunės progimnazijos 5–8 klasių mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos 

aprašu 2018–2019 m. m., patvirtintu mokyklos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V-275 (3.4.) 

(priedas Nr. 2); 

14.6. neformalusis vaikų švietimas organizuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis 

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012-03-29 įsakymo Nr. V-55 redakcija), ir Alytaus Panemunės progimnazijos neformaliojo vaikų 

švietimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2018-06-15 įsakymu Nr. 

V-267 (3.4.); neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra 

neprivalomos; 

5–8 klasių neformaliojo vaikų švietimo valandų paskirstymas 

Klasių grupės 5–8 kl. Iš viso 

Valandų pagal ugdymo planą 20 20 

Panaudota valandų 20 20 

Nepanaudota valandų — — 
 

Vadovo vardas, pavardė, būrelio pavadinimas Valandų sk. Iš viso 

Laisvutė Adomaitienė, 

tautinių šokių ansamblis „Uldukas“ 

 

2 

 

2 

 Jūratė Archangelskienė  

būrelis „Informatika kūrybiškai“ 
1 1 

Adolfas Barysas,  

būrelis „Jaunieji šauliai“ 

 

2 

 

2 

Rimvydas Juškevičius, 

šachmatininkų būrelis 
1 1 

Asta Kibildienė,  

teatro būrelis 

 

1 

 

1 

Neringa Kirkliauskienė, 

būrelis „Literatūrinių idėjų studija“ 

 

1 

 

1 
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Vadovo vardas, pavardė, būrelio pavadinimas Valandų sk. Iš viso 

Gailutė Lankelienė 

Meninės raiškos būrelis „Kūrybinės dirbtuvės“ 

 

1 

 

1 

Giedrė Petkevičienė,  

jaunių choras „Aušra“  

 1 grupė 

 2 grupė 

 

2 

2 

 

4 

Arūnas Sakalauskas,  

būrelis ,,Bendrasis fizinis parengimas“, 

būrelis „Judrieji žaidimai“ 

 

1 

2 

 

3 

Vilma Sinkevičienė, 

būrelis „Judrieji ir sportiniai žaidimai“ 

 

2 

 

2 

Žydrūnas Tautvydas,  

būrelis „Jaunieji informatikai“ 

 

1 

 

1 

Renata Vaikšnorienė, 

linijinių šokių studija ,,Katutės“ 

 

1 

 

1 

 

14.7. mokinių krūvis optimizuojamas vadovaujantis Alytaus Panemunės progimnazijos 

mokinių mokymosi krūvio optimizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2018-

08-31 įsakymu Nr. V- 275 (3.4.) (priedas Nr. 3); 

14.8. ugdymas karjerai organizuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Alytaus Panemunės 

progimnazijos profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 

2018-06-15 įsakymu Nr. V- 265 (3.4.); 

14.9. mokiniai mokykloje, jos teritorijoje, išvykose elgiasi pagal nuostatas, pateiktas mokinių 

elgesio taisyklėse, patvirtintose mokyklos direktoriaus 2018-06-15 įsakymu Nr. V-266 (1.4.); 
14.10. Mokykla skatina mokytojus dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo 

technologijas ir priemones, sudaro jiems sąlygas ugdymo turinį įgyvendinti ne tik mokykloje, bet ir 

kitose aplinkose: muziejuose, parkuose ir pan., koreguojant ugdymo procesą, esant būtinybei – 

pamokų tvarkaraštį.  

14.11. Mokyklos teritorija, patalpos yra saugios ir gerai pritaikytos pagrindinio ugdymo 

programoms įgyvendinti dirbant kabinetine sistema. Beveik visi mokytojai turi tinkamai įrengtas, 

kompiuterizuotas darbo vietas kabinetuose ir mokytojų kambaryje. Mokyklos pastato kapitalinis 

remontas atliktas 2008 metais, pastatas apšiltintas 2013 metais, teritorija ir vidaus patalpos stebimos 

kameromis.  

14.12. Mokyklos bibliotekoje kryptingai organizuojamas mokinių užimtumas ir 

savarankiškas mokymasis, sudarytos sąlygos mokiniams atlikti namų darbus, turiningai praleisti 

laisvalaikį. Yra pakankamai vadovėlių (daugiau kaip 21 tūkst., iš jų 271 – specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių 1–8 klasių mokinių ugdymui), metodinės literatūros ir kitų dokumentų (virš 17 

tūkst.), 8 pavadinimų periodinių leidinių. 

14.13. Mokyklos valgykloje sudarytos tinkamos sąlygos mokinius maitinti šviežiu ir šiltu 

maistu, II ir III aukštuose, kieme įrengtos mokiniams skirtos poilsio zonos. 

14.14. Mokyklos bendruomenei svarbi veikla, jos tikslai, uždaviniai, principai aptariami 

mokytojų metodinėse grupėse, Metodinės ir Mokytojų tarybų, direkcijos pasitarimuose; esant 

reikalui po trijų pamokų organizuojami informaciniai pasitarimai dėl aktualijų; mėnesio veiklai 

sudaromas planas pedagogams ir mokiniams; veikia mokyklos interneto svetainė; organizuojama 

informacijos sklaida mokyklos laikraštyje „Mokyklos balsas“, Alytaus miesto spaudos leidiniuose, 

rengiami vaizdo reportažai iš mokyklos, Alytaus miesto, šalies gyvenimo aktualijų ir IKT pagalba 

demonstruojami I ir II aukšto fojė; sudaromos galimybės visiems pedagogams tobulinti 

kvalifikaciją pagal Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012-05-30 įsakymu Nr. V-899, ir Alytaus Panemunės progimnazijos 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarką, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2018-06-15 įsakymu 

Nr. V-268. 
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Mokytojų kambaryje mokytojai, prisijungę prie mokytojų darbo kompiuterio, gali naudotis 

visais su mokyklos veikla susijusiais dokumentais, planų, programų, dokumentų rengimo formomis; 

kai kurie dokumentai, susitarimai, nutarimai išsiunčiami į mokytojo el. paštą, elektroninį dienyną. 

14.15. Tęsiamos mokyklos tradicijos: organizuojamas dainos festivalis „Panemunės gaida“, 

Mokyklos diena, Mokytojų diena, Atsisveikinimo su mokykla šventė, šv. Kalėdų išvakarėse 

išleidžiamas ir visų mokinių šeimoms dovanojamas laikraštis „Mokyklos balsas“; inicijuojami 

mokyklos bendruomenės renginiai: valstybinių ir tautinių švenčių paminėjimai, kalendorinės 

šventės, klasių grupių teminiai vakarai, atvirų durų, meno kolektyvų, būrelių dienos, sporto 

renginiai, susitikimai su įdomiais žmonėmis, Mokinių tarybos ir klasių lyderių mokymai, 

įgyvendinami tarptautiniai projektai eTwinning bei „Erasmus+“); plėtojama aplinkotyros, 

aplinkotvarkos, kraštotyros veikla, pertvarkomas mokyklos kiemelis, jame sukuriamos sąlygos 

mokiniams ilsėtis ir žaisti, mokyklos bendruomenė dalyvauja mokyklos ir miesto aplinkos 

tvarkymo talkose, akcijoje „Darom“ ir kt. 

15. Atsiradus BUP nenumatytiems atvejams, mokykla ugdymo proceso metu gali koreguoti 

mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą arba mokinio individualų ugdymo planą, priklausomai nuo 

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

16. Ugdymo planą progimnazijos direktorius tvirtina iki mokslo metų pradžios suderinęs su 

Mokyklos taryba bei Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi.  

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 

17. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, sudaro sąlygas mokiniui 

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

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

reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka 

rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos vaiko gerovės komisija. 

18. Mokykla, įgyvendindama mokyklos 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 medžiagų 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“. Mokykla priima sprendimą dėl pasirinktos prevencinės programos įgyvendinimo 

būdų: integruoti į dalyko(-ų) ugdymo turinį, įgyvendinti per neformaliojo vaikų švietimo veiklas, 

skirti atskirą laiką programai įgyvendinti, kitu mokyklos pasirinktu būdu. Mokykla prevencinei 

programai įgyvendinti gali naudoti mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 

skirtas pamokas.  

19. Mokykla sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną pertraukų bei mokinių atostogų 

metu užsiimti fiziškai aktyvia veikla.  

20. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi Lietuvos higienos 

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

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. 

įsakymu Nr. V-284 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. Mokykla, vykdanti bendrojo 

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

21. Į mokyklos 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“.  
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KETVIRTASIS SKIRSNIS  

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS  

22. Mokykla, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, mokyklos ugdymo 

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

neformaliosiomis praktinėmis veiklomis:  

22.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis 

muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Mokiniai, dalyvaudami šiose 

veiklose, turi turėti kūrybines galimybes gilinti savo žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir 

ugdytis vertybines nuostatas;  

22.2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir 

motyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos turi padėti 

mokiniams teorines pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, 

bendradarbiaujant su įvairiomis vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir 

savivaldos institucijomis;  

22.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą;  

22.4. 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.  

23. Mokiniui, kuris mokosi:  

23.1. pagal pagrindinio ugdymo programą pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla 

(toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Šiai 

veiklai per mokslo metus skiriama ne mažiau 20 pamokų, veiklą organizuojant ne tik mokykloje, 

bet ir kitose aplinkose, klasių auklėtojų, mokytojų teikimu pagal atskirą direktoriaus įsakymą ir 

patvirtintą renginio programą.  

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

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

fiksuojama elektroniniame dienyne. Pusmečio pabaigoje mokiniams, Socialinės-pilietinės veiklos 

apskaitos lape turintiems užfiksuotas ne mažiau 5 socialinės-pilietinės veiklos valandas, klasės 

auklėtojas įrašo „įskaityta“. Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys ir 

fiksuoja socialinės-pilietinės veiklos vykdymo ataskaitos lapuose (priedas Nr. 2), patvirtintuose 

mokyklos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- 275 (3.4.).  

PENKTASIS SKIRSNIS  

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

24. Kai pamokos organizuojamos daugiau nei vieno mokytojo: 

24.1. metodinėse grupėse iki 2018-08-31 suderinus, pravedamos ir aptariamos ne mažiau kaip 

dvi integruotos pamokos; 

24.2. dalykų ugdymo turinio integravimas numatomas ir detalizuojamas rengiamuose 

ilgalaikiuose mokomųjų dalykų planuose (skiltis „Dalykų integravimas“, nurodant dalykus, 

konkrečias integruojamas temas, mėnesį, mokytojo partnerio vardą pavardę); 

24.3. integruotų pamokų apskaitai užtikrinti integruojamųjų pamokų turinys elektroniniame 

klasės dienyne įrašomas abiejų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose. 

25. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių, prevencinių, sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai, etninės kultūros, antikorupcinio ugdymo integravimas į ugdymo 

turinį: 

25.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių programų integracija vykdoma pagal 

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

patvirtintas Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas: 

25.1.1. mokymosi mokytis integruojamoji programa integruojama į visus mokomuosius 

dalykus, į formalųjį ir neformalųjį ugdymą; 

25.1.2. komunikavimo integruojamoji programa integruojama į visus mokomuosius dalykus ir 

į mokyklos gyvenimą; 
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25.1.3. darnaus vystymosi integruojamoji programa integruojama į visus mokomuosius 

dalykus, į formalųjį ir neformalųjį ugdymą, tėvų susirinkimus; 

25.1.4. sveikatos ir gyvenimo įgūdžių programa integruojama į formalųjį ir neformalųjį 

ugdymą, mokyklos gyvenimą; 

25.1.5. kultūrinio sąmoningumo integruojamoji programa integruojama į mokomuosius 

dalykus, mokyklos gyvenimą. 

25.2. Prevencinių programų integracija: 

25.2.1. į visus mokomuosius dalykus, klasės auklėtojų veiklas integruojamos šios prevencinės 

programos: 

25.2.1.1. alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo (patvirtinta 

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

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos 

patvirtinimo“. Klasių auklėtojai planuoja ir organizuoja ne mažiau kaip 6 užsiėmimus per mokslo 

metus; 

25.2.1.2. Olweus patyčių prevencijos. Klasių auklėtojai planuoja ir organizuoja po 2 klasės 

valandėles per mėnesį; 

25.2.1.3. savižudybių; 

25.2.1.4. ŽIV/AIDS; 

25.2.1.5. prekybos žmonėmis; 

25.2.1.6. teisės pažeidimų ir nusikalstamumo. 

25.2.2. Konkrečias prevencinių programų temas dalykų mokytojai planuoja ilgalaikiuose 

planuose, klasių auklėtojai – klasių auklėtojų planuose. 

25.2.3. Klasių auklėtojai apskaitą vykdo elektroninio dienyno skiltyje „Klasių veiklos“. 

25.3.  Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos integracija:  

25.3.1.  Į mokyklos 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“. 

25.3.2.  programos temos integruojamos į mokomuosius dalykus, klasių auklėtojų ir 

neformaliojo švietimo veiklas, mokyklos renginius. 

25.4.  Antikorupcinis ugdymas integruojamas į dorinio ugdymo, klasių auklėtojų veiklas, 

mokyklos gyvenimą. 

25.5. Etninės kultūros programos integracija vykdoma vadovaujantis Pagrindinio ugdymo 

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

2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“.  

ŠEŠTASIS SKIRSNIS  

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

26. Mokykla apie atvykusį mokinį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą (toliau – tarptautinė bendrojo 

ugdymo programa), informuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrių ir 

numato mokinio mokymąsi. 

27. Mokykla, priimdama mokinį, baigusį tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, 

pripažįsta mokinio mokymosi pasiekimus (pagal pateiktus dokumentus, jeigu nėra dokumentų, – 

pagal pokalbio metu su tėvais, pačiu mokiniu surinktus duomenis). 

28. Mokykla parengia atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo programos 

dalį ar visą programą, integracijos į mokyklos bendruomenę planą, išanalizuoja, kokia pagalba 

būtina sėkmingai mokinio adaptacijai, prireikus parengia mokinio individualų ugdymo planą: 

28.1. numato adaptacinio laikotarpio orientacinę trukmę; 
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28.2. pasitelkia mokinius savanorius, padėsiančius atvykusiam mokiniui sklandžiai įsitraukti į 

mokyklos bendruomenės gyvenimą; 

28.3. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais); 

28.4. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų 

skirtumams likviduoti; 

28.5. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį laikotarpį; 

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

29.  Mokykla nustato atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo programos 

dalį ar visą programą, poreikius mokytis lietuvių kalbos, užtikrina reikiamą mokymosi pagalbą ir 

organizuoja jo mokymą kartu su bendraamžiais arba siūlo mokytis kitoje mokykloje, kurioje yra 

išlyginamosios klasės ar grupės. 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

 LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS  

30. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė į grupes dalijama:  

30.1. doriniam ugdymui 5–8 klasėse, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę tikybą ir 

etiką. Į grupes jungiami mokiniai iš paralelių klasių taip, kad grupėje mokinių skaičius nebūtų 

didesnis nei nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje; 

30.2. užsienio kalbai 5–8 klasėse, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys; 

30.3. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti 5–8 klasėse pagal 

kabinetuose turimas darbo vietas, kurias nustato Higienos norma; 

30.4. lietuvių kalbos, informacinių technologijų, matematikos, gamtos mokslų moduliams 5–

8 klasėse, kad laikinose grupėse mokytųsi ne mažiau 12 mokinių; 

31.  Nuo spalio 1 d. sudaromos laikinosios grupės mokiniams, švietimo pagalbai teikti bei 

gabiems mokiniams ugdyti, panaudojant mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir pasiekimams 

gerinti skirtas pamokas. Laikinųjų grupių dydis ne didesnis nei švietimą reglamentuojančiuose 

dokumentuose nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje.  

II SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS  

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

32. Mokykla vadovaujasi Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi pagal 

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

organizavimo tvarkos aprašu, Pagrindinio ugdymo programos aprašu, tvirtinamu švietimo ir mokslo 

ministro. 

33. 5 klasių mokiniams siūloma pasirinkti lietuvių kalbos, informacinių technologijų, 

matematikos bei gamtos mokslų modulius. 

34. Bendrosios kompetencijos ugdomos taikant holistinį principą.  

35.  Rugsėjo mėnesį 5 klasių mokiniams skiriamas adaptacinis laikotarpis, naujai 

atvykusiems mokiniams nuo atvykimo į mokyklą dienos – vieno mėnesio trukmės adaptacinis 

laikotarpis. Per šį laikotarpį mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Alytaus 

Panemunės progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

mokyklos direktoriaus 2018-06-15 įsakymu Nr. V-264 (3.4.). 

36.  Mokykla sudaro sąlygas mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose aplinkose 

(organizuojamos pamokos-ekskursijos, pamokos-koncertai; Alytaus miesto teatro spektaklių 

lankymas ir aptarimas; pagal situaciją dailės pamokos vedamos Alytuje organizuojamose parodose; 

mokyklos bibliotekoje, aktų salėje pasirodo poezijos skaitovai). Mokyklos lėšos, gaunamos iš 

mokinio krepšelio, aplinkai ir kitos lėšos (projektų, rėmėjų, gyventojų pajamų mokesčio 2 proc., 

kitos teisėtai gautos lėšos) naudojamos tikslingai, skaidriai Lietuvos Respublikos teisės aktais ir 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais nustatyta tvarka. 
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37.  Pagal galimybes iki 10 procentų dalykui skirtų pamokų organizuoti ne pamokų forma, o 

projektine ar kitokia mokiniams patrauklia veikla ir ne mokyklos aplinkoje.  

38.  Mokiniai, norintieji mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, kreipiasi į 

mokyklą, vykdančią nuotolinį mokymą.  

ANTRASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI  

39. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tradicinės religinės bendruomenės ar 

bendrijos tikybos ar etikos dalyką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai), o nuo 14 metų 

mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką 

arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems metams (5–6, 7–8 klasėms).  

40. Lietuvių kalba. Mokykla mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio 

ugdymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, skiria konsultacijas sudarant laikinas 

trumpalaikes grupes, atsižvelgus į mokyklos turimas lėšas. 

41. Mokykloje rūpinamasi lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas:  

41.1. bendri kalbos ugdymo reikalavimai, apsvarstyti ir priimti Lietuvių kalbos mokytojų 

metodinės grupės pasitarime, pristatomi per pirmąjį Mokytojų tarybos posėdį; 

41.2. mokomosios užduotys panaudojamos kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant mokinių 

dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą; 

41.3. mokiniai skatinami savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per 

visų dalykų pamokas; 

41.4. vertinant mokinio pasiekimus teikiama grįžtamoji informacija ir apie kalbos mokėjimą, 

nurodomi privalumai ir taisytini bei tobulintini dalykai; 

41.5. ugdoma kalbinė atsakomybė, kalbinė raiška, suvokiant tai kaip vieną iš prisistatymo 

viešoje erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindą; 

41.6. integruotai mokoma lietuvių kalbos ir laisvės kovų istorijos, skiriant ne mažiau kaip po 

dvi pamokas 5–8 klasėse. 

42. Užsienio kalbos. 

42.1. Pirmosios užsienio kalbos mokymasis tęsiamas 5–8 klasėse. 

42.2. Pirmosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A2, o 7–8 klasėse 

– į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.  

42.3. Užsienio kalbos mokoma pagal kalbos mokėjimo lygį, kuris nustatomas, naudojantis 

Europos kalbų aplanku arba (ir) savarankiškai mokytojų pasirinktais kalbų mokėjimo lygio 

nustatymo testais. Užsienio kalbos siekiamas mokymosi lygis nurodomas elektroniniame dienyne.  

42.4. Antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Programa 6–7 klasėse orientuota į A1, 

o 8 klasėse – į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Tėvai 

(globėjai) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (globėjų) sutikimu pats 

renkasi antrąją užsienio kalbą (rusų, prancūzų arba vokiečių), siūlomą mokyklos.  

42.5. Užsienio kalbas keisti galima tik tuo atveju, jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar 

užsienio mokyklos ir šiuo metu mokykla negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos kalbos 

mokymosi. Gavus mokinio tėvų (globėjų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti 

mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus: 

42.5.1. vienerius mokslo metus jam skiriama viena papildoma užsienio kalbos pamoka per 

savaitę; 

42.5.2. susidarius penkių ar daugiau tokių mokinių grupei klasėje ar mokykloje, skiriamos dvi 

papildomos pamokos visai mokinių grupei; 

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

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

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

įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja į dešimtbalę vertinimo sistemą.  

43. Matematika.  
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43.1. Organizuojant matematikos mokymąsi vadovaujamasi nacionalinių ir tarptautinių 

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

rezultatais ir rekomendacijomis; 

43.2. naudojamasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis 

mokomosiomis priemonėmis.  

44. Informacinės technologijos. 
44.1. Informacinėms technologijoms mokyti 5–7 klasėse skiriama po vieną pamoką per 

savaitę;  

44.2. jei pamokoje dirba du mokytojai – dalyko ir informacinių technologijų, informacinių 

technologijų mokytojo darbui apmokėti naudojamos pamokos, skirtos mokinių ugdymo poreikiams 

tenkinti. Dalyko mokytojui turint pakankamai skaitmeninio raštingumo kompetencijų nėra būtina, 

kad pamokoje dirbtų du mokytojai. 

45. Socialinis ugdymas. 

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

diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas. 

45.2. Siekiant gerinti Alytaus miesto, regiono ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į 

esamas galimybes, dalį istorijos ir geografijos pamokų organizuoti netradicinėse aplinkose 

(muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, vietos savivaldos institucijose, saugomų teritorijų 

lankytojų centruose), naudotis virtualiosiomis mokymosi aplinkomis. 

45.3. Istorijos 5–6 klasės turinyje integruoti Europos ir Lietuvos istorijos epizodus. 

45.4. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip po tris istorijos pamokas 5–8 

klasėse.  

45.5. Pilietiškumas ugdomas pamokų, projektų, pilietiškumo akcijų, būrelių, klasių 

valandėlių, mokyklos organizuojamų švenčių ir renginių metu. 

45.6. Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruoti: Lietuvos 

ir pasaulio realijas, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: nacionalinio 

saugumo samprata ir sistema Lietuvos Respublikoje; rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; 

Lietuvos gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; 

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir 

kovos su korupcija sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas. 

46. Gamtos mokslų dalykų mokymas. 

46.1. Gamtos mokslų mokymasis grindžiamas realiais arba virtualiais gamtamoksliniais 

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

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

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

eksperimentuojant, modeliuojant ar vykdant kitas praktines veiklas. Skatinamas mokinių 

bendradarbiavimas ir (ar) komandinis darbas; 

46.2. atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis priemonėmis, 

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

kilnojamosiomis ir virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais 

už mokyklos ribų (mokslo parkų, universitetų, verslo įmonių laboratorijos, nacionaliniai parkai ir 

kt.); 

46.3. mokymasis grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, dialogais, diskusijomis, 

mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant informacines 

komunikacines technologijas;  

46.4. ugdomi mokinių eksperimentiniai ir praktiniai įgūdžiai, skiriant ne mažiau kaip 30 

procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus; 

46.5. sudaryti sąlygas atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius darbus ar projektus 

organizuojant dvi gamtos mokslų pamokas viena po kitos, esant galimybei. 

47. Meninis ugdymas. 

47.1. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės, muzikos mokomieji 

dalykai.  
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48. Technologijos.  

48.1. Technologijų 5–8 klasių mokiniai mokomi kiekvienoje klasėje proporcingai paskirstant 

laiką tarp mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

Technologijoms mokyti 5–7 klasėse skiriama po dvi pamokas per savaitę, 8 klasėje – 1 pamoka per 

savaitę.  

49. Kūno kultūra.  
49.1. Kūno kultūros mokymui 5 klasėse skiriamos 3 valandos per savaitę, 6–8 klasėse – 2 

valandos per savaitę, sudarant sąlygas visiems mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius 

atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas (pavyzdžiui, plaukimo, šokio, teniso ir pan.) per 

neformaliojo švietimo veiklą mokykloje ar neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. Mokykla 

užtikrina pasiūlos įvairovę ir tvarko mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą. 

49.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

į savijautą; tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje. 

49.3. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

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

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

rekomendacijas.  

49.4. Mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, 

mokyklos skaitykloje žaidžia šaškėmis, šachmatais, mokosi individualiai.  

49.5. 7–8 klasių mokiniai, besimokantys sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigose, 

tėvų prašymu ir kūno kultūros mokytojo, trenerio, mokinio raštišku susitarimu bei direktoriaus 

įsakymu gali būti atleidžiami nuo kūno kultūros savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo. Mokiniai 

šių pamokų metu (išskyrus pirmą ir paskutinę pamokas, jų metu už mokinių saugumą atsako 

mokinių tėvai) privalo būti skaitykloje. Pažeidus šį reikalavimą, mokykla už mokinių saugumą 

neatsako. Mokykla, gavusi pažymą apie sporto dalykų mokinio pasiekimų įvertinimus 10 dienų iki 

pusmečio pabaigos, įvertinimus 7–8 klasėse konvertuoja į 10 balų vertinimo sistemą. Mokiniai 

atstovauja mokyklai sporto renginiuose. 

50. Žmogaus sauga. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos ugdymo 

bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 

18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“. 

51. Dalykai ir pamokų skaičius per 2018–2019 mokslo metus skirti pagrindinio ugdymo 

programai įgyvendinti grupine mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu: 



TREČIASIS SKIRSNIS  

DALYKAI IR JIEMS SKIRIAMŲ VALANDŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI  

(5–8 KLASĖS) 2018–2019 MOKSLO METAIS 

Klasė 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 5–8 kl. 

  Pagal 

ugdymo 

planą 

Iš 

viso 

Pamokų skaičius 

su pasirinktomis 

pamokomis 

Pagal 

ugdymo 

planą 

Iš 

viso 

Pamokų skaičius 

su pasirinktomis 

pamokomis 

Pagal 

ugdymo 

planą 

Iš 

viso 

Pamokų skaičius 

su pasirinktomis 

pamokomis 

Pagal 

ugdymo 

planą 

Iš 

viso 

Pamokų skaičius 

su pasirinktomis 

pamokomis 

Iš viso 

Iš viso klasių  2 a b  2 a b   3 a b c   3 a b c 10 

Mokinių skaičius   41 21 20   48 25 23   60 21 21 18   59 19 18 22 208 

Berniukų/mergaičių skaičius   20/21 13/18 7/13   22/26 12/13 10/13   28/32 7/14 8/13 13/5   29/30 9/10 10/8 10/12 99/109 

Tikyba/etika   38/3 18/3 20/-   32/16 14/11 18/5   49/12 18/3 18/4 13/5   45/14 6/13 18/- 21/1 163/45 

Dorinis ugdymas:  

Tikyba\etika 1 2/1 1/1 1/0 1 2/1 1/1 1/0 1 3/1 1/0 1/0 1/1 1 2/1 0/1 1/0 1/0 9/4 (13) 

Kalbos:  

Lietuvių kalba (gimtoji) 5 10 5 5 5 10 5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 5 5 50 

Užsienio kalba (anglų) (1-oji) 3 6/3 3/3 3/0 3 6/6 3/3 3/3 3 9/6 3/3 3/3 3/0 3 9/3 3/0 3/0 3/3 30/18 (48) 

Užsienio kalba (rusų) (2-oji)        2 4/2 2/2 2/0 2 6/4 2/2 2/2 2/0 2 6/2 2/0 2/0 2/2 16/8 (24) 

Užsienio kalba (vokiečių) (2-oji)     2 2/0 0/0 2/0           2 

Matematika ir informacinės technologijos: 

Matematika 4 8 4 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 4 4 40 

Informacinės technologijos 1 2/2 1/1 1/1 1 2/2 1/1 1/1 1 3/3 1/1 1/1 1/1           7/7 (14) 

Gamtamokslinis ugdymas:  

Gamta ir žmogus 2 4 2 2 2 4 2 2                     8 

Biologija                 2 6 2 2 2 1 3 1 1 1 9 

Fizika                 1 3 1 1 1 2 6 2 2 2 9 

Chemija                           2 6 2 2 2 6 

Socialinis ugdymas:  

Istorija 2 4 2 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 2 6 2 2 2 20 

Geografija         2 4 2 2 2 6 2 2 2 2 6 2 2 2 16 

Socialinė-pilietinė veikla (23.2. 

punktas) 

10 20 10 10 10 20 10 10 10 30 10 10 10 10 30 10 10 10 100 

Meninis ugdymas:  

Dailė 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 10 

Muzika 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 10 

Technologijos, kūno kultūra, žmogaus sauga: 

Technologijos 2 4/4 2/2 2/2 2 4/4 2/2 2/2 2 6/6 2/2 2/2 2/2 1 3/3 1/1 1/1 1/1 17/17 (34) 

Kūno kultūra 

(berniukai/mergaitės) 

3 6 3 3 2 4 2 2 2 6 2 2 2  2  6 2 2 2 22 

Žmogaus sauga 1 2 1 1                   1 3 1 1 1 5 
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Klasė 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 5–8 kl. 

  Pagal 

ugdymo 

planą 

Iš 

viso 

Pamokų skaičius 

su pasirinktomis 

pamokomis 

Pagal 

ugdymo 

planą 

Iš 

viso 

Pamokų skaičius 

su pasirinktomis 

pamokomis 

Pagal 

ugdymo 

planą 

Iš 

viso 

Pamokų skaičius 

su pasirinktomis 

pamokomis 

Pagal 

ugdymo 

planą 

Iš 

viso 

Pamokų skaičius 

su pasirinktomis 

pamokomis 

Iš viso 

Minimalus pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 

26 52 26 26 28 56 28 28 29 87 29 29 29 30 90 30 30 30   285 

Ugdymo poreikiams tenkinti val. 3 6 3 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 3 9 3 3 3 30 

Matematika (modulis)   1   1   1   1   1 1             3 

Lietuvių kalba (modulis)                           1     1 1 

Gamta ir žmogus (modulis)         1 1                       1 

Informacinės technologijos 

(modulis) 

 1 1                1 

Ugdymo poreikiams tenkinti 

panaudotos val. 

  2 1 1   2 1 1   1 1 0 0   1 0 0 1 6 

Ugdymo poreikiams tenkinti 

nepanaudotos val. 

  4 2 2   4 2 2   8 2 3 3   8 3 3 2 24 

Iš viso pamokų mokiniui per 

savaitę  

  54 27 27   58 29 29   88 30 29 29   91 30 30 31 291 

Grupių sudarymui panaudotos 

val. 

  10 7 3   15 9 6   20 8 8 4   9 2 1 6 54 

Neformaliajam vaikų švietimui 

skirtos val. 

2 4 2 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 2 6 2 2 2 20 

Neformaliajam vaikų švietimui 

panaudotos val. 

  4 2 2   4 2 2   6 2 2 2   6 2 2 2 20 

Neformaliajam vaikų švietimui 

nepanaudotos val. 

                                     0 

Iš viso panaudota val.   68 36 32   77 40 37   114 40 39 35   106 34 33 39 365 
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52. Dalykų moduliams mokytis, konsultacijoms, skirtoms mokymosi pagalbai teikti, 

naudojamos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymo pasiekimams 

gerinti, numatytos šio ugdymo plano 54 punkte.  

KETVIRTASIS SKIRSNIS  

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS  

53. Ugdymo diferencijavimas – tai ugdymo tikslų, uždavinių, mokymo ir mokymosi turinio, 

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

Jo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis. 

54. Mokiniams siūlomi moduliai mokinių poreikiams tenkinti: 
 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Programos apimtis 

valandomis 

Paskirtis  

 
Klasės ar klasių 

grupės 

Matematikos moduliai:  

1. „Matematikos labirintai“  

 
37 

Dalyko žinioms ir 

gebėjimams pagilinti 

5a, b 

2. „Matematikos pasaulyje“  37 6a, b 

3. „Skaičiuok, mąstyk, spėk“ 37 7a, b, c 

Lietuvių kalbos moduliai: 

4. „Lietuvių kalba 

kūrybiškai“  

 

37 
Dalyko žinioms ir 

gebėjimams pagilinti 
8a, b, c 

Gamtos mokslų moduliai: 

5. „Gamtos tyrėjų klubas“  
37 

Dalyko žinioms ir 

gebėjimams pagilinti 
6a, b, 

Informacinių technologijų moduliai: 

6. „Programuokime „Logo“ ir 

„Scratch“ aplinkose“ 
37 

Dalyko žinioms ir 

gebėjimams pagilinti 

5a, b 

 
 

55. Ugdymo turinys diferencijuojamas pamokoje, skiriant atitinkamas individualias ar 

grupines užduotis, atliekant tiriamuosius ar projektinius darbus. 

56. Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, 

individualizavimas, kokį poveikį jis daro mokinių pasiekimams ir pažangai, priima sprendimus dėl 

tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant sprendimus, atsižvelgiama į mokinio mokymosi 

motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi 

tikslus. 

PENKTASIS SKIRSNIS 

PAGALBOS TEIKIMAS 

57. Už mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą klasėse atsakinga 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

58. Mokymosi pagalba mokiniui teikiama, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) 

žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; 

kai kontrolinis darbas įvertinamas nepatenkinamai; kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido 

dalį pamokų ir pan. 

59. Mokykloje dirba pagalbos specialistai (logopedas, specialusis pedagogas, socialinis 

pedagogas, mokytojo padėjėja). 

60. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokyklos pagalbos specialistai, 

mokinio tėvai (globėjai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo.  

61. Mokymosi pagalba organizuojama priimant sprendimus Metodinėse grupėse, Mokytojų 

tarybos, Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, analizuojant panaudotų priemonių poveikį. 

Mokymosi pagalba suteikiama laiku ir pagal mokinio mokymosi galias. Priimant sprendimus 
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atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą 

ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus. 

62. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas 

tinkamas mokymo(-si) užduotis, metodikas ir kt., pagalbos specialistai, mokyklos vadovai, pagal 

pareigybės apraše priskirtas funkcijas ir klasių grupes, mokytojo paskirti gabūs mokiniai. 

63. Sudaromos sąlygos mokykloje atlikti namų darbų užduotis. 

64. Mokymosi pagalba teikiama skiriant trumpalaikes konsultacijas, kurių trukmę nustato 

mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį ir turimas lėšas. Mokymosi pagalbai teikti naudojamos 

pamokos, skiriamos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti.  
 

Konsultacijos  
 

Klasė Iš viso pamokų per savaitę Panaudotos pamokos 

5–8 klasė 1 

1 

1 

1 

Lietuvių kalba 

Matematika 

Anglų kalba 

Gamtos mokslai 

1 pamoka 

1 pamoka 

1 pamoka 

1 pamoka 

Iš viso: 4  

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKYMAS NAMIE 

65. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Mokykla, 

suderinusi su mokinio tėvais (globėjais) ir atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos 

rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą, kuriame numatomi mokymosi uždaviniai, 

apibrėžti sėkmės kriterijai, reikiama mokymosi pagalba, mokinio mokymosi indėlis, planuojami 

mokytis dalykai, jiems skiriamas pamokų skaičius, pasiekimų patikrinimo būdai. Mokinys mokosi 

pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų (globėju, rūpintoju) suderintą 

pamokų tvarkaraštį. 

66. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams), mokyklos vadovams, švietimo pagalbos 

specialistams. 

67. Mokinių mokymasis namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012-09-26 įsakymu Nr. V-1405 „Dėl 

Mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos 

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

68. Namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu 5–6 

klasėse skiriama 12 savaitinių pamokų, 7–8 klasėse – 13. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės 

komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje.  

69. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais), mokyklos direktoriaus įsakymu mokinys gali 

nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Elektroniniame dienyne ir 

mokinio individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. Dalis 

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

70. Gydytojų konsultacinei komisijai pritarus dėl mokinio mokymo nuotoliniu būdu, 

mokiniui rekomenduojama mokytis toje mokykloje, kuri vykdo nuotolinį mokymą.  

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS BENDRADARBIAVIMAS SU MOKINIŲ TĖVAIS, ĮSTAIGOMIS, 

ĮMONĖMIS, ASOCIACIJOMIS 

71. Mokykla bendradarbiaudama su tėvais (globėjais, rūpintojais) vadovaujasi Alytaus 

Panemunės pagrindinės mokyklos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir jų 

informavimo bei švietimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2018-01-02 Nr. V-14 (1.4.). 

72. Mokinių tėvai (globėjai) ir mokykla bendradarbiauja įvairiomis formomis (veikla 

įvairiose mokyklos darbo grupėse, komisijose, savivaldos institucijose, projektuose; apklausos; 
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teikiant pasiūlymus per el. dienyną; organizuojant renginius, šventes, akcijas, susirinkimus, tėvų 

švietimą (klasėse, susirinkimų metu, tėvų mokyklėlėje, straipsniai tėvams mokyklos internetinėje 

svetainėje, lankstinukuose). 

73. Mokinių tėvai (globėjai) nuolat informuojami įvairiais būdais (el. dienynas, išrašai iš 

el. dienyno, mokyklos interneto svetainė, klasių ir mokyklos susirinkimai, atvirų durų dienos, 

mokyklos stendai ir laikraštis, padėkos šventė „Tau dėkoju“, telefonu, Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose, esant poreikiui laišku ar vizitu mokinio namuose) apie mokykloje organizuojamą 

ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(-si) pagalbos teikimą. 

74. Mokykla bendradarbiauja su Alytaus pedagogine psichologine tarnyba, Alytaus miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo, Kultūros, Vaiko teisių apsaugos skyriais, Alytaus apskrities 

vyriausiuoju policijos komisariatu, Alytaus teritorine darbo birža, Alytaus kraštotyros muziejumi, 

Alytaus miesto teatru, Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklomis, Prienų rajono 

Išlaužo pagrindine mokykla, Alytaus profesinio rengimo centru, Alytaus kultūros ir komunikacijos 

centru, Alytaus sporto ir rekreacijos centru, Vilniaus Antakalnio progimnazija. Siekiant įgyvendinti 

mokyklos ugdymo ir metinį veiklos planus, bendradarbiaujama įvairiomis formomis (pokalbiai, 

konferencijos, atviros pamokos, bendri projektai, seminarai, susirinkimai, pasitarimai, 

konsultacijos, renginiai ir kt.).  

III SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS  

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

75. Mokykla sudaro sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti 

kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą ir būtiną švietimo pagalbą.  

76. Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgia į:  

76.1. formaliojo švietimo programą;  

76.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;  

76.3. individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, vykdydama švietimo pagalbos 

specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 

rekomendacijas;  

76.4. mokyklos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir švietimo 

pagalbos lėšos).  

77. Mokykla, pritaikydama ugdymo planą mokinio reikmėms, gali:  

77.1. iki 30 procentų koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų 

skaičių (nemažinant nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę);  

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

veiklai, ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui ir t. t., skaičių, siekiant 

plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius;  

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

skaičių per mokslo metus, atsižvelgiant į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, vaiko 

gerovės komisijos ir Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos 

tarnybos rekomendacijas;  

77.4. keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą, atsižvelgiant į mokinio galias ir 

sveikatą, poilsio poreikį, keliamus individualius ugdymo tikslus;  

77.5. formuoti nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tos pačios ar skirtingų klasių 

mokinių.  
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ANTRASIS SKIRSNIS  

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS  

78. Individualus ugdymo planas rengiamas:  

78.1. atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos rekomendacijas, ugdymo programą, ugdymo formą ir mokymo 

organizavimo būdą;  

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

reikmėms, galima:  

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

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

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

mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus;  

79.2. mokyti tik vienos užsienio kalbos (išimtiniais atvejais – iš viso nemokyti), o pamokas 

skirti lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti;  

79.3. 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;  

79.4. 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;  

79.5. nemokyti užsienio kalbų turinčiojo kompleksinių negalių ir (ar) kompleksinių 

sutrikimų, į kurių sudėtį įeina klausos sutrikimai (išskyrus nežymų klausos sutrikimą). Užsienio 

kalbų pamokų laikas gali būti skiriamas lietuvių kalbai mokyti;  

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

79.7. nemokyti technologijų turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų 

(išskyrus lengvus);  

79.8. vietoj šiame punkte nurodytų dalykų mokinys gali rinktis kitus individualaus ugdymo 

plano dalykus, tenkinančius specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją 

pedagoginę pagalbą. 

79.9. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

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

TREČIASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

80. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis 

Alytaus Panemunės progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu.  

81. Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo dalykų programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus, 

vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą 

teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas mokinio pasiekimų 

vertinimas ir pa(si)tikrinimų būdai, kaip jie derės su Bendrosiose programose numatytais pasiekimų 

lygiais. Pritaikytoje mokymo programoje mokytojai žymi iškilusias ugdymo problemas; pasibaigus 

ugdymo procesui, pildo mokinio pasiekimų vertinimo lapą.  

82. Mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokymosi 

pasiekimai vertinami atsižvelgus į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi 

poreikius, planuojamą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo būdai (pagal 

bendrus mokyklos susitarimus): įrašai: „įskaityta“, „neįskaityta“, pažymiai ir kt. Individualizuotoje 

mokymo programoje mokinio pasiekimus mokytojai žymi taip: G – geri, P – patenkinami, S – 

silpni, N – nepatenkinami; programoje taip pat nurodo iškilusias ugdymo problemas.  
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83. Pasibaigus pirmajam ir antrajam pusmečiams specialioji pedagogė su mokiniais, kurie 

mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo dalykų ir pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programas, ir jų tėvais, individualiai aptaria mokymosi pažangą, pasiekimus ir lūkesčius. 

KETVIRTASIS SKIRSNIS  

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS  

84. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą.  

85. Mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi 

teisės aktais ir įgyvendindama Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos ir mokyklos 

vaiko gerovės komisijos rekomendacijas.  

86. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama:  

86.1. vadovaujantis 2017 m. rugpjūčio mėn. 30 d. įsakymu Nr. V-657 Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro patvirtintu ,, Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų 

teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašu”;  

86.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, 

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

teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo 

pagalbos teikimo būdai;  

86.3. specialiųjų pratybų forma: individualių, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), grupėms 

(5–8 mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pagalba gali būti teikiama per specialiąsias pamokas;  

86.4. jeigu mokykloje mokosi daugiau nei 27 mokinių, nustatomi tokie specialiosios pagalbos 

teikimo (specialiųjų pedagoginių pratybų lankymo) prioritetai:  

86.4.1. 1–6 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai (atsižvelgiant į mokinių 

ugdymosi poreikius); 

86.4.2. 7–8 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, besimokantys pagal 

pritaikytas programas ir turintys vidutinius bei didelius ugdymosi poreikius;  

86.4.3. mokiniai, turintys elgesio ir emocijų sutrikimus;  

86.4.4. 7–8 klasių mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas. (Alytaus 

miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų 

specialiųjų pedagogų metodinio būrelio posėdžio, vykusio 2017-09-12, nutarimas);  

86.5. jeigu bendrojo ugdymo mokykloje mokosi daugiau nei 50 kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 

turinčių mokinių, nustatomi tokie logopedinių pratybų lankymo prioritetai:  

86.5.1. 5–8 klasių mokiniai, turintys žymių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų;  

86.5.2. 5–8 klasių mokiniai, kurie turi specifinių mokymosi (skaitymo ir rašymo) sutrikimų. 

(Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo 

mokyklų specialiųjų pedagogų metodinio būrelio posėdžio, vykusio 2017-09-12, nutarimas).  

87. Specialioji pagalba:  

87.1. 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; 

87.2. mokytojo padėjėjo pagalba ugdymo proceso metu teikiama mokiniui, turinčiam 

vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

87.3. psichologinė pagalba 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; 

 86.4 Socialinė pedagoginė pagalba teikiama Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui 

ir mokiniui aprašu, patvirtintu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 

2 d. įsakymu Nr. V-950.  
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PENKTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE  

88. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal vaiko gerovės 

komisijos ir Alytaus miesto pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų 

rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.  

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

mokykla skiria pamokų vadovaudamasi Ugdymo plano 51 ir 64–70 punktais, 1 ar 2 pamokos gali 

būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms, o mokiniui, kuris mokosi 

tautinės mažumos kalba, – 2 papildomos valandos lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti.  

90. Mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokyti 

namie skiriama ne mažiau kaip 8 valandos per savaitę: mokymas namie organizuojamas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 160–162 punktais.  

 

 

Ugdymo plano rengimo grupės vadovė  Vilma Skestenienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 2018-06-21 

posėdyje, protokolo Nr. T-4 
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2018–2019 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANO PRIEDAI 
 

Priedas Nr. 1 

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS PROGRAMŲ, PLANŲ RENGIMO TVARKA 

Eil. 

Nr. 

Plano, programos 

pavadinimas 
Rengėjas Laikotarpis Parengimo data Derinimas, tvirtinimas Pastabos 

1.  Ilgalaikis dalyko 

planas (priedas – 

teminis planas) 

Dalyko mokytojai Mokslo metams Iki rugpjūčio 31 d. Derinama su metodinės grupės 

pirmininku (-e), direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

1–8 klasės 

2.  Savaitės ugdomosios 

veiklos planas 

1–4 klasių mokytojai Savaitei Kiekvieną penktadienį — Rašomi 

elektroniniame 

dienyne 

3.  Pamokos planas 1–8 klasių mokytojai (raštu 

rengia 1-uosius metus 

dirbantieji, kiti – įvairia 

forma 

Prieš pamoką — — 1–8 klasės 

4.  Modulio programa ir 

planas 

Dalyko mokytojai Mokslo metams Iki rugpjūčio 31 d. Derinama su metodinės grupės 

pirmininku (-e), direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

— 

5.  Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

ugdomosios veiklos 

metų planas 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė 

Mokslo metams Per tris savaites nuo 

programos įgyvendinimo 

pradžios (įvertinus grupės 

savitumą) 

Derinama su Pradinių klasių mokytojų 

metodinės grupės pirmininke, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

— 

6.  Pritaikyta programa 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiam 

mokiniui 

Dalyko mokytojai, 

konsultuojami specialiosios 

pedagogės 

Mokslo metams Iki rugpjūčio 31 d.; 

patikslinus sutrikimą – per 5 

darbo dienas, gavus 

pedagoginės psichologinės 

tarnybos pažymas; naujai 

atvykusiam mokiniui– per 

10 darbo dienų 

Derinama su Vaiko gerovės komisijos 

pirmininku 

1–8 klasės 

7.  Individualizuota 

programa specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčiam mokiniui 

Dalyko mokytojai, 

konsultuojami specialiosios 

pedagogės 

Pusmečiui Iki rugpjūčio 31 d. (I 

pusmečiui), iki sausio 19 d. 

(II pusmečiui); patikslinus 

sutrikimą– per 5 darbo 

Derinama su Vaiko gerovės komisijos 

pirmininku 

1–8 klasės 
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Eil. 

Nr. 

Plano, programos 

pavadinimas 
Rengėjas Laikotarpis Parengimo data Derinimas, tvirtinimas Pastabos 

dienas, gavus pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

pažymas; naujai atvykusiam 

mokiniui–per 10 darbo 

dienų 

8.  Klasės auklėtojo 

veiklos planas 

Klasės auklėtojai Mokslo metams Iki rugpjūčio 31 d. Derinama: 1–4 klasių auklėtojų planai – 

su pradinių klasių mokytojų metodinės 

grupės pirmininke, 5–8 klasių – su 

klasių auklėtojų metodinės grupės 

pirmininke, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

1–8 klasės 

9.  Pailgintos darbo 

dienos grupės veiklos 

planas 

Pailgintos darbo dienos 

grupių auklėtojos 

Mokslo metams Iki rugpjūčio 31 d. Derinama su direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, pradinių klasių mokytojų 

metodinės grupės pirmininke 

— 

10.  Neformaliojo vaikų 

švietimo programa ir 

būrelio veiklos planas 

Būrelio vadovai Mokslo metams Projektas – mokslo metų 

pabaigoje, iki rugpjūčio 31 

d. 

Derinama su metodinės grupės 

pirmininku (-e), direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

— 

11.  Metodinės grupės 

veiklos planas 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokslo metams 

 

Iki rugpjūčio 31 d.  Derinama su metodinės grupės 

pirmininku (-e), direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

— 

12.  Metodinės tarybos 

veiklos planas 

Metodinės tarybos 

pirmininkas (-ė) 

Mokslo metams Iki rugpjūčio 31 d.  Derinama su direktoriumi , direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

— 

 

 

 

 

Pastaba. Suderinus, patvirtinus programas, planus, jie grąžinami juos pateikusiems mokytojams, kurie šiuos dokumentus laiko mokykloje ir 

prireikus gali pateikti mokyklos vadovams ar mokyklą vizituojantiems specialistams. Formos pridedamos. 

____________________ 
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ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  
(dalyko pavadinimas, kvalifikacinė kategorija, mokytojo vardas, pavardė) 

2018–2019 mokslo metų _________________________ ilgalaikis planas ____________ klasei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUDERINTA  

______________mokytojų metodinės grupės 

pasitarime, vykusiame  

2018 m. ___________ mėn.______d.,  

protokolo Nr. 

Metodinės grupės pirmininkas(ė)  

 

 

 _________ __________________  
 (parašas) (vardas, pavardė)  

 

  

 SUDERINTA  

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 __________ __________________  
 (parašas) (vardas, pavardė)  

  

 2018 m._____________mėn.______d. 

 



1. Įvadas (skirta_____ val., sudaryta pagal ____________): 

2. Mokyklos uždaviniai, mokymo(-si) uždaviniai, orientuoti į rezultatą ir derantys su mokyklos uždaviniais: 

3. Vadovėliai ir mokymo(-si) priemonės: 

4. Literatūra ir kiti šaltiniai: 

 

UGDYMO TURINYS (kai ilgalaikio plano autorius mokyklos mokytojas) 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis 

(etapas, ciklas, 

skyrius) 

Laukiami rezultatai. Ugdomos 

kompetencijos 

Pamokų 

skaičius 

nuo–iki 

Integracija 

(mokomųjų dalykų, 

prevencinių 

programų) 

Vertinimas 

(būdai, mėn. 

su skyriaus 

/temos 

pavadinimu) 

Pastabos 

(refleksija) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 

 

 

Mokytojas (-a)   _______________________   ____________________________________________________  

 (parašas)  (vardas, pavardė) 
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1. Įvadas (skirta_______val., sudaryta pagal ________________): 

2. Mokyklos uždaviniai, mokymo(-si) uždaviniai, orientuoti į rezultatą ir derantys su mokyklos uždaviniais: 

3. Vadovėliai ir mokymo(-si) priemonės: 

4. Literatūra ir kiti šaltiniai: 

 

UGDYMO TURINYS (kai mokytojas naudoja ŠMM, UPC rekomenduotus ilgalaikius planus, juos pritaiko klasei(-ėms)) 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritis (etapas, ciklas, skyrius) Klasei(-ėms) pritaikytos veiklos/temos 

Pamokų 

skaičius 

nuo–iki 

Pastabos (refleksija) 

1 2 3 4 7 

     

     

     

     

 

 

 

Mokytojas (-a)   _______________________   ____________________________________________________  

 (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 

 

 



Ilgalaikio plano priedas 

TEMINIS PLANAS 

 
Eil. 

Nr. 
Mėnuo  Savaitė Tema 

Pamokų 

skaičius 
Pastabos 

      

      

      

      

 

Mokytojas (-a)   _________________   ______________________________  

 (parašas)  (vardas, pavardė) 



28 

 

 

 

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  
(dalyko pavadinimas, kvalifikacinė kategorija, mokytojo vardas, pavardė) 

2018–2019 mokslo metų ___________________________ modulio programa ________klasei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUDERINTA  

______________mokytojų metodinės grupės 

pasitarime, vykusiame  

2018 m.___________ mėn.______d.,  

protokolo Nr. 

Metodinės grupės pirmininkas (-ė)  

 

 

 _________ __________________  

 (parašas) (vardas, pavardė) 

  

 

 SUDERINTA  

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 __________ __________________  
 (parašas) (vardas, pavardė)  

  

 2018 m._____________mėn.______d. 
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(modulio pavadinimas) 

PROGRAMA 
 

 

 

 

1. Įvadas: 

 

 

 

2. Tikslas: 

 

 

 

3. Uždaviniai: 

 

 

 

4. Didaktinės nuostatos: 

 

 

 

5. Turinys: 

 

 

 

6. Siektini rezultatai: 

 

 

 

7. Pasiekimų vertinimas: 

 

 

 

8. Mokymo (-si) priemonės: 

  

8.1. Programa sudaryta remiantis: 

 

8.2. Darbe naudojami šaltiniai: 

 

 



UGDYMO TURINYS 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis 

(etapas, ciklas, 

skyrius) 

Laukiami rezultatai. Ugdomos 

kompetencijos 

Pamokų 

skaičius 

nuo–iki 

Integracija 

(mokomųjų dalykų, 

prevencinių 

programų, bendrųjų 

kompetencijų) 

Vertinimas 

(būdai, mėn. 

su skyriaus 

/temos 

pavadinimu) 

Pastabos 

(refleksija) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 

 

Mokytojas (-a)   _______________________   ____________________________________________________  

 (parašas)  (vardas, pavardė) 

 



 

 

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2018–2019 mokslo metų _________________________ klasės auklėtojo veiklos planas 

 

 

Klasės auklėtojas (-a)_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA  

Klasių auklėtojų metodinės grupės  

pasitarime, vykusiame  

2018 m.___________ mėn.______d.,  

protokolo Nr. 

Metodinės grupės pirmininkas (-ė)  

 

 

 _________ __________________  
 (parašas) (vardas, pavardė)  

 
 

 

 SUDERINTA  

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 __________ __________________  
 (parašas) (vardas, pavardė)  

  

 2018 m._____________mėn.______d. 

 



Klasės charakteristika. 

Klasėje mokosi _________ mokinių (-iai)., iš jų: ____________mergaičių (-tės); ____________berniukų (-ai). 

Klasės seniūnas (-ė) __________________________ 

Tėvų tarybos pirmininkas (-ė) ___________________________ 

Ugdymo sėkmės, problemos, numatomi jų sprendimo būdai: 

Mokslo metų pradžioje 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Po pirmo pusmečio 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Po antro pusmečio 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Mokyklos uždaviniai: 

Klasės auklėtojo (-os) veiklos uždaviniai: 

VEIKLOS PLANAS 

Mėnuo 

Darbo kryptys 

Darbas su mokiniais 
Darbas su tėvais, mokytojais ir 

mokyklos darbuotojais 

Dokumentacijos 

tvarkymas 

Su klase Individualus 

(Kl. tėvų susirinkimai, bendri 

renginiai, projektinė veikla, 

pokalbiai su med. darbuot. ir kt.) 

Organizuojami renginiai  

(veiklos forma, tema; 

integruojamosios 

programos (žr. pastabą)) 

Socialinė-

pilietinė veikla, 

kultūrinė 

pažintinė veikla 

Ugdymas 

karjerai 

Problemų identifikavimas, 

konsultacijos, pagalba, 

darbas su rizikos grupės, 

specialiųjų poreikių 

auklėtiniais 

Rugsėjis 
 

 

     

Spalis 
 

 

     

Lapkritis 
 

 

     

Gruodis 
 

 

     

Sausis 
 

 

     

Vasaris 
 

 

     

Kovas 
 

 

     

Balandis 
 

 

     

Gegužė 
 

 

     



34 

 

Mėnuo 

Darbo kryptys 

Darbas su mokiniais 
Darbas su tėvais, mokytojais ir 

mokyklos darbuotojais 

Dokumentacijos 

tvarkymas 

Su klase Individualus 

(Kl. tėvų susirinkimai, bendri 

renginiai, projektinė veikla, 

pokalbiai su med. darbuot. ir kt.) 

Organizuojami renginiai  

(veiklos forma, tema; 

integruojamosios 

programos (žr. pastabą)) 

Socialinė-

pilietinė veikla, 

kultūrinė 

pažintinė veikla 

Ugdymas 

karjerai 

Problemų identifikavimas, 

konsultacijos, pagalba, 

darbas su rizikos grupės, 

specialiųjų poreikių 

auklėtiniais 

Birželis 
 

 

     

 

Klasės auklėtojas (-a)   _______________________   ____________________________________________________  

 (parašas)  (vardas, pavardė) 

Pastaba.  

Integruojamųjų programų žymėjimo trumpiniai: 

ATPP – alkoholio, tabako ir kt. psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija; 

OPPP – Olweus patyčių ir smurto prieš vaikus prevencija; 

SLRŠP – sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa; 

SP – savižudybių programa; 

AU – antikorupcinis ugdymas; 

EKUP – etninės kultūros ugdymo programa; 

TN – teisės pažeidimų ir nusikalstamumo prevencija; 

PŽ – prekybos žmonėmis prevencija; 

UKP – ugdymo karjerai programa. 

 

 

SUDERINTA su klasės mokiniais 2018 m. rugsėjo mėn. ___ d., pristatyta mokinių tėvams 2018 m. _____________________ mėn. ___ d.  

 



 

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Mokytojo _____________________________________________2018–2019 mokslo metų 

Neformaliojo vaikų švietimo ____________________________________ būrelio programa 

ir veiklos planas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUDERINTA  

______________mokytojų metodinės grupės 

pasitarime, vykusiame  

2018 m.___________ mėn.______d.,  

protokolo Nr. 

Metodinės grupės pirmininkas (-ė)  

 

 

 _________ __________________  
 (parašas) (vardas, pavardė)  

 

 
 

  

 

 SUDERINTA  

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 __________ __________________  
 (parašas) (vardas, pavardė)  
  

 2018 m._____________mėn.______d. 
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1. Bendrosios nuostatos 

Alytaus Panemunės progimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, A. Jonyno g. 10, LT-

62373 Alytus. 

Programos rengėjai (vardas, pavardė, kvalifikacija), programos pavadinimas, trukmė, apimtis, 

neformaliojo vaikų švietimo programos dalyvių amžius. 

  

2. Tikslas ir uždaviniai 

Nurodomas aiškus tikslas, konkretūs įgyvendinami uždaviniai, atitinkantys neformaliojo 

vaikų švietimo programos dalyvių amžių ir jų poreikius. Nurodoma, kokios bus ugdomos 

kompetencijos. 

 

3. Turinys, metodai ir priemonės 

Aprašomas neformaliojo vaikų švietimo programos turinys, metodai, priemonės, įranga, 

padedantys siekti išsikelto tikslo ir uždavinių, ugdyti kompetencijas. Formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programose aprašomas programos suderinamumas su formaliojo švietimo programa ar jos 

moduliais. 

 

4. Pasiekimai ir jų vertinimas 

Šioje dalyje aprašomas neformaliojo vaikų švietimo programos dalyvių pasiekimų vertinimas 

(įsivertinimas), metodai, dažnumas. 

 

 

 

Būrelio vadovas (-ė)  _____________   ____________________________________  

 (parašas)  (vardas, pavardė) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba:  

Parengta vadovaujantis Bendrųjų Iš valstybės ir savivaldybės biudžetų finansuojamų 

neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1214 redakcija). 
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Būrelio veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 
Mėnuo Savaitė Veiklos forma, tema 

Vertinimas, 

pastabos 

     

     

     

     

 

 

Būrelio vadovas (-ė)  _____________   ____________________________________  

 (parašas)  (vardas, pavardė) 
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ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________________mokytojų metodinės grupės 2018–2019 mokslo metų 

veiklos planas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA  

Mokytojų metodinės grupės pasitarime, 

vykusiame  

2018 m.___________ mėn.______d.,  

protokolo Nr. 

Metodinės grupės pirmininkas (-ė)  

 

 

 _________ __________________  
 (parašas) (vardas, pavardė)  

 

 

 

  

 

 SUDERINTA  

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 __________ __________________  
 (parašas) (vardas, pavardė)  
  

 2018 m._____________mėn.______d. 
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1. Praėjusių mokslo metų metodinės grupės veiklos analizė. 

2. Mokyklos 2018–2019 m. m. tikslai ir uždaviniai. 

3. Metodinės grupės 2018–2019 m. m. tikslai ir uždaviniai. 

4. Metodinės veiklos turinys (ugdymo turinį, jo planavimą, dalyko mokymo metodiką, pasiekimų 

vertinimą reglamentuojančių dokumentų analizė ir derinimas, mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos pokyčių ir pokyčių priežasčių analizė, kvalifikacijos tobulinimas, geriausioji darbo 

patirtis ir jos sklaida, dalykų savaitės, olimpiados ir konkursai): 

 

Eil. 

Nr. 
Veikla 

Data. 

Atsakingi 

asmenys 

Laukiami rezultatai 

1. Kvalifikacijos tobulinimas, švietimą 

reglamentuojančių dokumentų svarstymas, 

mokyklos veiklos dokumentų derinimas 

  

1.1.    

1.2.    

2. Geriausios pedagoginės patirties sklaida, atviros 

pamokos, konferencijos, pasitarimai, mokinių 

mokymosi rezultatų bei jų pokyčių ir pokyčių 

priežasčių analizė 

  

2.1.    

2.2.    

3. Kita veikla   

3.1.    

3.2.    

 

 

Metodinės grupės pirmininkas (-ė)  ___________   _________________________________  

 (parašas)  (vardas, pavardė) 
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Forma Nr. 1 

PATVIRTINTA 

Alytaus miesto spec. pedagogų 

metodiniame būrelyje 2012 m. 

rugpjūčio 29 d. protokolu Nr. 1. 

 

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA 

 
PRITAIKYTA ____________________ MOKYMO PROGRAMA 

 

2018–2019 m. m. 

Mokinio vardas, pavardė____________________________________________________________ 

Klasė ____ 

Individualūs ugdymo tikslai/ uždaviniai: 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Programą pritaikė ____________________________________________________________ 

 (mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

 

Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, papildoma literatūra, naudojama mokinio ugdymui 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Mokymo būdai ir metodai (pažymėti  ): 

 

 Parenkama tinkama darbo vieta.  

 

 Sumažinamas užduočių kiekis. 

 

 Supaprastinamos užduotys. 

 

 Pateikiamos atskirai paruoštos užduotys. 

 

 Pasakojamųjų dalykų žinios patikrinamos testais. 

 

 Grupė vienodų klaidų ar disgrafinių klaidų grupė skaičiuojama kaip viena klaida. 
 

 Laikomasi individualaus tempo. 

 

Rašto darbams reikalingos papildomos priemonės: 

 

 kompiuteris,  lapas paryškintomis linijomis,  užduotyse paryškintos detalės ar padidintas šriftas. 

 

Naudojama kompensacinė technika ______________________________________________________________ 

 

 Nereikalaujama dailaus rašto. 

 

 Rašydamas (-a) taria žodžius garsiai ar pašnibždomis. 

 

 Rašo tik dalį darbo. 

 

 Mažinamos skaitymo užduotys. 

  

 Nereikalaujama skaityti garsiai. 
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Užduotys mokiniui perskaitomos:  visada,  kartais. 

    

 Skaitomą tekstą seka naudodamas pagalbines priemones (pieštuką, liniuotę, eilutės trafaretą ir pan.). 

 

 Užrašomi nurodymai, instrukcijos. 

 

 Nereikalaujama atlikti užduočių prieš klasę. 

 

 Nereikalaujama mokytis atmintinai. 

 

 Mažinamos atmintinio mokymosi apimtys. 
 

 Atsakinėti leidžiama naudojantis sudarytu planu, struktūruota informacija. 
 

 Aiškinant žodžiu, naudojama iliustruojanti medžiaga. 
 

 Naudojamos paprastos schemos, grafiniai piešiniai, žemėlapiai. 
 

 Nereikalaujama naudoti žemėlapių, schemų. 
 

 Nereikalaujama atlikti braižymo užduočių. 
 

 Mažinamas braižymo užduočių kiekis. 
 

Tekstiniai uždaviniai :  iliustruojami,  analizuojami, naudojant uždavinio sprendimo schemas. 
 

Savarankiško darbo metu leidžiama naudotis:  skaičiuotuvu,  taisyklėmis,  formulėmis,  lentelėmis, 
 

  pavyzdžiais,  schemomis,  sąsiuviniu,  vadovėliu,  kita____________________________ 
  
Kontrolinį darbą rašo:  savarankiškai,  su minimalia pagalba,  su žymia pagalba, su klase, 
 

 atskirai, kitu laiku,  pas spec. pedagogą,  atsiskaitoma žodžiu,  atsiskaitoma raštu. 
  
Namų darbų užduotys:  neskiriamos,  mažinamas kiekis,  individualizuojamos. 
  
Naudojamos dėmesį sutelkiančios priemonės:  dažnai atkreipiamas dėmesys į mokinio atliekamą užduotį, 

 

 žymimi dėmesingumo pasiekimai,  atlaidžiau vertinamos nedėmesingumo klaidos,  

  

 nestabdomi nevalingi judesiai (hiperkinezės),  naudojamas tarpinis atsiskaitymas atliekant užduotį, 

 

 naudojami mokinio ir mokytojo susitarimai,  kita _______________________________________  
  

 Naudojamos įvairios paskatinimo priemonės. 
 

 Akcentuojamos sėkmės. 

 Padarytų atžymų skaičius   
 

Temos, kurių atsisakoma: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Iškilusios ugdymo problemos: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

SUDERINTA 

______________________ 

 (parašas) 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas 

__________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

Vaiko gerovės komisijos 

 2018 _________________ posėdyje (protokolo Nr. ) 

 
(Formą parengė Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė Aušra Brazionienė) 

 



Forma Nr. 2 

PATVIRTINTA 

Alytaus miesto spec. pedagogų 

metodiniame būrelyje 2012 m. 

rugpjūčio 29 d. protokolu Nr. 1. 
 

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA 

 
INDIVIDUALIZUOTA _______________________ MOKYMO PROGRAMA 

 

2018–2019 m. m. ____ pusmetis 

 

Mokinio vardas, pavardė____________________________________________________________ 

Klasė ____ 

Individualūs ugdymo tikslai/ uždaviniai: 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Programą rengė____________________________________________________________ 

 (mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

 

Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, papildoma literatūra, naudojama mokinio ugdymui 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Taikomi ugdymo būdai ir metodai (pažymėti ):  sumažinamas užduočių kiekis;  

supaprastinamos užduotys;  rašo tik dalį diktanto;  rašo kas antrą diktuojamą sakinį;  

vadovėlio užduotys keičiamos mokytojo sudarytomis užduotimis;  disgrafinių klaidų grupė 

skaičiuojama kaip viena klaida (painiojamos panašios grafemos, grafiniai vienetai, simboliai);  

nereikalaujama dailaus rašto;  rašydamas taria žodžius garsiai arba pašnibždomis;  mažinamos 

skaitymo užduotys; tekstai mokiniui (-ei) perskaitomi:  visada,  kartais;  skaitomą tekstą seka 

naudodamas (-a) pagalbines priemones (pieštuką, liniuotę ir pan.);  prieš pateikiant užduotis 

suformuluojami konkretūs klausimai ;  nereikalaujama mokytis atmintinai;  mažinamos 

atmintinio mokymosi užduotys;  atsakinėti leidžiama, naudojantis paties sudarytu planu;  

aiškinant žodžiu, naudojama iliustruojanti medžiaga;  schemos, grafiniai piešiniai, žemėlapiai 

komentuojami žodžiu;  naudojamos paprastos schemos, grafiniai piešiniai, žemėlapiai;  

nereikalaujama naudoti žemėlapius, schemas;  naudojamos specialiai parengtos užduotys, kuriose 

aiškiai išdėstoma skaičių struktūra (dešimtys, šimtai, tūkstančiai ir pan.);  pažymimos vietos, 

kuriose dėl regimojo suvokimo problemų mokinys gali daryti klaidas;  nereikalaujama atlikti 

braižymo užduočių;  mažinamas braižymo užduočių kiekis;  tekstiniai uždaviniai turi atspindėti 

gyvenimiškas situacijas arba būti iliustruojami;  tekstiniai uždaviniai analizuojami naudojant 

uždavinių išsprendimo schemas;  pamokų metu leidžiama naudotis: daugybos lentele; taisyklių, 

formulių rinkiniais; kalkuliatoriais; kitomis papildomomis priemonėmis____________________ 

Naudojamos dėmesį organizuojančios priemonės: periodiškai atkreipiamas dėmesys į mokinio 

atliekamą užduotį; žymimi dėmesio organizavimo pasiekimai; naudojamas tarpinis atsiskaitymas 

atliekant užduotį; naudojami mokytojo ir mokinio susitarimai, organizuojantys dėmesį; nestabdomi 

pagalbiniai judesiai, padedantys organizuoti dėmesį; kita ________________(išvardinti). 

Naudojamos įvairios paskatinimo priemonės. Akcentuojamos sėkmės. Kontrolinį darbą rašo  

savarankiškai;  su minimalia pagalba;  su spec. pedagogo pagalba;  sumažinamas užduočių 

kiekis;  pateikiamos specialios mokytojo parengtos užduotys;  leidžiama naudotis visomis 

papildomomis priemonėmis _______________________ (išvardinti). 
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Dalyko programos turinys 
 

Mokinio pasiekimai: 

G – geri,  

P – patenkinami, 

S – silpni,  

N – nepatenkinami 
Temos Ugdomi gebėjimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iškilusios ugdymo problemos: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Tėvai (globėjai) __________________________________________________________________ 

 (parašas) (vardas pavardė) 

SUDERINTA 

______________________ 
 (parašas) 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas 

 

__________________________ 
(vardas, pavardė) 

Vaiko gerovės komisijos 

2018 ___________ posėdyje (protokolo Nr. ) 

 

 
(Formą parengė Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė Aušra Brazionienė) 
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ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA 

 

PASIEKIMŲ VERTINIMO LAPAS 

 

Mokinio vardas, pavardė____________________________________________________ 

Klasė_______________ 

______________________________________________________________________ 

(Mokomasis dalykas) 

 2018–2019 mokslo metai 

 

Gerai susiformavę gebėjimai, 

mokėjimai, susidaryta žinių 

sistema (potencinės galimybės) 

Nuolatinės, sunkiai 

šalinamos klaidos 

Išvada apie mokinio pasiekimų 

atitikimą programiniams 

reikalavimams 

1 2 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiekimus vertino _____________ ________________________ 

 (parašas) (vardas, pavardė) 
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Priedas Nr. 2 

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINĖS-

PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2017-06-02 įsakymu Nr. V-442, 32.2. punktu, ilgalaike pilietinio ir tautinio ugdymo programa, 

nustatoma 5–8 klasių mokinių socialinės-pilietinės veiklos tvarka Panemunės progimnazijos 5–8 

klasių mokiniams. 

II. TIKSLAS 

2. Ugdyti mokinių pilietines ir socialines kompetencijas, skatinti ugdytinių aktyvumą 

dalyvaujant visuomeninėje veikloje, sudaryti galimybes mokiniams ugdytis praktines socialines 

kompetencijas, įgyjant realios globos patirties. 

III. ORGANIZAVIMAS 

3. Klasės auklėtojas, vadovaudamasis mokyklos uždaviniais, klasės veiklos prioritetais, 

mokinių ir jų tėvų, mokytojų pasiūlymais, planuoja klasės auklėtinių socialinę-pilietinę veiklą, 

fiksuoja ją klasės veiklos plane. 

4. Socialinei-pilietinei veiklai per mokslo metus skiriama ne mažiau10 valandų. 

5. Mokinių socialinę veiklą gali organizuoti klasių vadovai, dalykų mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

6. Mokiniai pildo socialinės-pilietinės veiklos vykdymo ataskaitą, kurioje pasirašo veiklas 

stebėję ar inicijavę asmenys ir klasės auklėtojas.  

7. Socialinė-pilietinė veikla mokykloje fiksuojama elektroniniame dienyne įvedus dalyką 

„Socialinė-pilietinė veikla“. Mokslo metų pabaigoje mokiniams, Socialinės-pilietinės veiklos 

apskaitos lape turintiems užfiksuotas ne mažiau 10 socialinės-pilietinės veiklos valandų, klasės 

auklėtojas įrašo „įskaityta“. 

8. Socialinė-pilietinė veikla atliekama ugdymo proceso dienų, skirtų kultūrinei, pažintinei, 

meninei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai numatytu ir kitu laisvu nuo pamokų metu. 

IV. VERTINIMAS  

9. Du kartus per mokslo metus (po 1 pusmečio ir iki birželio 14 d.) klasės auklėtojai su 

mokiniais ir (ar) jų tėvais aptaria socialinės-pilietinės veiklos vykdymo rezultatus, skatina mokinius 

(padėka, esant galimybėms – išvyka, dalyvavimu projektuose ir kt.). 

10. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už socialinę-pilietinę veiklą, vykdo šios 

veiklos priežiūrą. 

11. Kartą per mokslo metus socialinės-pilietinės veiklos vykdymas aptariamas direkcijos 

pasitarime.  

12. Mokiniai, neatlikę socialinės-pilietinės veiklos iki birželio 21 d., ją atlieka vadovaujami 

klasės auklėtojo iki ugdymo proceso pabaigos. 

V. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS FORMOS 

13. Mokyklos bendruomenės projektų inicijavimas, organizavimas, dalyvavimas juose, 

socialinėse-pilietinėse akcijose, mokyklos tradicijų puoselėjimas, pagalba draugams. 

14. Informacinių stendų aktualiomis temomis parengimas ir eksponavimas; darbai, skirti 

pasiruošti mokyklos renginiams, klasės metraščio tvarkymas ir leidyba. 

15. Dalyvavimas NVO. 

15. Mokyklos rūbinių, kabinetų, aplinkos tvarkymas, pagalba mokyklos bibliotekoje. 
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16. Dalyvavimas miesto ir šalies renginiuose, pasiruošimas jiems, labdaros akcijų inicijavimas 

ir dalyvavimas jose. 

17. Ekologinė veikla. 

18. Savanorystė (konsultuojant mokinius, kuriems reikalinga mokymosi pagalba ir kt.). 

19. Projektai. 

20. Kitos veiklos. 
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Alytaus Panemunės progimnazija 

 

________ klasės mok. ____________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS VYKDYMO ATASKAITA 2018–2019 M. M. 

 

Data Atliktos veiklos, vertinimas 
Valandų 

skaičius 

Atsakingo asmens vardas, 

pavardė, pareigos, parašas 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

Klasės auklėtoja (-as) 
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Priedas Nr. 3 

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO 

OPTIMIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Mokinių mokymosi krūvio optimizavimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 2017–

2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d įsakymu Nr. V-446, bei 

2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais 

ugdymo planais (toliau BUP), patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 

m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau HN), patvirtinta 

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

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-284 

redakcija). 

2. Šis aprašas reglamentuoja mokinių mokymosi krūvių optimizavimo tvarką Alytaus 

Panemunės progimnazijoje. 

II. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ OPTIMIZAVIMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, 

PRINCIPAI 

3. Mokymosi krūvių optimizavimo tikslai – lanksčiai vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, mažinti mokymosi turinio apimtis, sudaryti optimalias sąlygas 

mokiniams mokytis pagal gebėjimus, turimą patirtį. 

4. Mokymosi krūvių optimizavimo uždaviniai: 

4.1. skatinti mokytojų bendradarbiavimą planuojant ugdymo procesą ir optimizuojant mokinių 

mokymosi krūvius; 

4.2. ugdymo proceso organizavimą grįsti ugdymo(-si) poreikių analize; 

4.3. padėti mokiniui pažinti save, įsivertinti savo polinkius, gebėjimus, vyraujančius 

mokymosi stilius; 

4.4. skatinti mokinius racionaliai planuoti laiką, ugdyti mokinių mokymosi mokytis 

kompetencijas; 

4.5. ieškoti racionalesnių, patrauklesnių informacijos pateikimo būdų; 

4.6. mokytojams tarpusavyje derinti namų darbų skyrimą klasės mokiniams; garantuoti namų 

darbų skyrimo ir patikrinimo grįžtamąjį ryšį; 

4.7. organizuoti ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą per dieną, mokinius apie jį informuoti 

ne vėliau kaip prieš savaitę. 

5. Optimizuojant mokymosi priemones, vadovaujamasi šiais principais: 

5.1. ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas – pritaikomas mokinių turimai 

patirčiai, poreikiams, gebėjimų lygiui, mokymosi stiliams; 

5.2. mokymosi krūvis (namų darbai, kontroliniai darbai) derinamas su kitais toje klasėje 

dirbančiais mokytojais; 

5.3. skiriant mokymosi krūvį, vadovaujamasi bendrojo ugdymo mokyklos HN ir BUP 

rekomendacijomis, Alytaus Panemunės progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarkos aprašu. 

III. MOKYKLOS, MOKYTOJŲ, MOKINIŲ FUNKCIJOS MOKYMOSI KRŪVIŲ 

OPTIMIZAVIMO PROCESE 

6. Mokykla priima sprendimus dėl: 

6.1. valstybės ugdymo turinio dokumentuose reglamentuojamo ir mokyklos steigėjo teikiamo 

ugdymo turinio pritaikymo ir įgyvendinimo atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, 

mokytojų kvalifikaciją ir kompetencijas bei turimus išteklius; 
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6.2. ugdymo planavimo, ugdymo proceso organizavimo, mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo, mokytojų atsakomybės už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus; 

6.3. vidinio ir išorinio mokinių pasiekimų bei mokyklos veiklos vertinimo informacijos 

kaupimo ir analizavimo, tobulintinų ugdymo sričių nustatymo ir priemonių šiam tobulinimui 

įgyvendinimo bei bendruomenės įtraukimo į ugdymo turinio procesą; 

6.4. informacijos, reikalingos renkantis tolesnio mokymosi ar profesinės veiklos sritį, 

pateikimo mokiniams ir jų tėvams; 

6.5. sąlygų sudarymo mokytojams bendradarbiaujant ir kuriant aktyvų mokymąsi skatinančią 

aplinką, dėl mokyklos ugdymo planų ir tvarkaraščių derinimo su mokytojais, aprūpinimo 

vadovėliais ir kitomis mokymo(-si) priemonėmis organizavimo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

pagal ugdymo prioritetus, uždavinius. 

7. Mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal veiklos sritis, numatytas pareigybės 

apraše, tikslingai panaudoja BUP teikiamas galimybes, mokinių mokymosi krūviui reguliuoti: 

7.1. inicijuoja ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą; 

7.2. sudaro sąlygas mokiniams pasirinkti dalykų modulius, pasirenkamuosius dalykus, 

formuoja laikinąsias grupes; 

7.3. vykdo pamokų tvarkaraščio sudarymo reikalavimus;  

7.4. inicijuoja mokinių krūvio tyrimą dėl ugdymosi poreikių ir vykdo mokinių mokymosi 

krūvio kontrolę; 

7.5. laikosi neformaliojo vaikų švietimo valandų skyrimo reglamento; pagal galimybes 

integruoja formaliojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo turinį; 

7.6. sudaro sąlygas mokiniams, lankantiems neformaliojo švietimo įstaigas, nelankyti kai 

kurių dalykų pamokų ir tuo metu atlikti kitas užduotis; 

7.7. skatina mokytojų bendradarbiavimą, kvalifikacijos tobulinimą ir patirties sklaidą; teikia 

metodinę pagalbą mokytojams;  

7.8. teikia informaciją tėvams (globėjams) apie mokyklos veiklą, jų vaikų mokymosi 

pasiekimus ir pažangą;  

7.9. užtikrina Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatų įgyvendinimą. 

8. Mokytojai, planuodami ir įgyvendindami ugdymo turinį: 

8.1. pritaiko jį pagal mokinių turimą patirtį, gebėjimus, poreikius bei mokymosi stilius; 

8.2. ugdo esmines mokinių kompetencijas ir gebėjimus; padeda tėvams ir pačiam mokiniui 

atskleisti jo gebėjimus; 

8.3. vykdo tarpdalykinę integraciją; 

8.4. ugdymo turinį individualizuoja ir diferencijuoja; 

8.5. taiko ugdymo inovacijas, vadovauja motyvuojančios aplinkos kūrimui;  

8.6. skiria tikslingus, diferencijuotus ar/ir individualius su mokiniais bei klasėje dirbančiais 

mokytojais žodiniu susitarimu suderintus namų darbus; 

8.7. mokomųjų dalykų planus derina ir aptaria su kitais toje klasėje, paralelių klasių koncentre 

dirbančiais mokytojais; 

8.8. vertinimo informaciją panaudoja mokinių poreikiams nustatyti, tolesniam mokymui(-si) 

planuoti, ugdymo kokybei gerinti; 

8.9. mokinių mokymosi rezultatus ir reikalingą pagalbą aptaria su mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), klasėje dirbančiais mokytojais, klasės auklėtoju; esant būtinybei su 

socialiniu pedagogu ar psichologu; 

8.10. pagal galimybes ir poreikį teikia individualias konsultacijas mokiniams; 

8.11.organizuoja kontrolinius ar kitus atsiskaitomuosius darbus, vadovaudamasis Alytaus 

Panemunės progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu. Kontrolinius 

darbus numato mokomųjų dalykų ilgalaikiuose planuose.  

9. Mokyklos socialinis pedagogas ir psichologė organizuoja mokinių vyraujančių mokymosi 

stilių nustatymą, vykdo kitą tiriamąją veiklą;  

10. Profesijos patarėja mokymo krūvių optimizavimo procese: 

10.1. teikia pagalbą mokiniams, renkantis mokymosi kryptį; 
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10.2. teikia konsultacijas profesinės karjeros klausimais, organizuoja tiriamąją veiklą, ją 

vykdo.  

11. Klasių auklėtojai mokymo krūvių optimizavimo procese: 

11.1. analizuoja mokinių ugdymo (-si) nesėkmių priežastis;  

11.2. organizuoja ir vykdo tėvų švietimą vaiko darbo higienos įgūdžių formavimo, pagalbos 

mokantis teikimo klausimais;  

11.3. bendradarbiauja su dalykų mokytojais padedant pažinti ugdytinius.  

12. Mokiniai tiesiogiai dalyvauja krūvių optimizavimo procese: 

12.1. teikdami vienas kitam tarpusavio pagalbą, konsultuodami bendraklasius;  

12.2. produktyviai bendradarbiaudami su dalykų mokytojais;  

12.3. kruopščiai ir atsakingai dirbdami per pamokas efektyviai išnaudoja pamokos laiką, 

nesukelia drausmės problemų; 

12.4. savalaikiškai atlieka namų darbus;  

12.5. atskleidžia savo mokymosi nesėkmių priežastis patiems priimtina forma.  

IV. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

13. Didesnį už minimalų privalomų pamokų skaičių (ne didesnį nei 10 procentų nuo 

minimalaus mokiniui skiriamų pamokų skaičiaus, nurodyto BUP 123 ir 124 punktuose) dalykams, 

dalykų moduliams mokytis 5–8 klasių mokiniams skiria suderinus su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais).  

14. Esant lėšų mokymosi pagalbai skiria trumpas konsultacijas (sudaromos laikinos grupės), 

atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokymosi galias. Mokinių tėvai (globėjai) informuojami apie 

mokinio daromą pažangą jam suteikus mokymosi pagalbą. Trumpos konsultacijos neįskaitomos į 

mokinio mokymosi krūvį. 

15. Tėvų (globėjų) prašymu ir direktoriaus įsakymu 7–8 mokiniai gali būti atleisti nuo dailės, 

muzikos, kūno kultūros, išimties atvejais – ir kitų privalomojo dalyko pamokų (ar jų dalies) 

lankymo, jeigu:  

15.1. yra 7–8 klasių mokiniai ir mokosi sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigose ir 

kūno kultūros mokytojo, trenerio, mokinio raštu yra susitarta. Mokiniai įpareigojami ginti mokyklos 

garbę įvairiose tarpmokyklinėse sporto varžybose. Nesilaikantys šio reikalavimo mokiniai privalo 

lankyti kūno kultūros pamokas; 

15.2. yra tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai per einamuosius mokslo 

metus; 

15.3. yra 7–8 klasių mokiniai ir ne mažiau kaip dvejus metus mokosi arba yra baigę muzikos 

ar dailės mokyklą. 

16. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui 

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

programų turiniu.  

17. Mokykla priima sprendimus dėl menų, kūno kultūros dalykų, o išimties atvejais – ir kitų 

dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal neformaliojo švietimo programas, konvertavimo į 

dešimtbalę vertinimo sistemą. 

18. Mokiniai atleistųjų pamokų metu (išskyrus pirmą ir paskutinę pamokas) mokosi 

individualiai mokyklos skaitykloje. Pažeidus šį reikalavimą, mokykla už mokinių saugumą 

neatsako. 

19. Namų darbų skiriami vadovaujantis Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos namų 

darbų skyrimo mokiniams tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2018-02-06 įsakymu 

Nr.V-63 (1.4.). 

____________________ 


