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2019–2020 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

PROGRAMŲ UGDYMO PLANAI 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos (toliau – Progimnazija) 2019–2020 mokslo 

metų pradinio ir  pagrindinio ugdymo programų ugdymo planai (toliau – Progimnazijos ugdymo 

planai) reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų, specializuoto ugdymo krypties 

programų (pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies kartu su inžinieriniu ugdymu 

programų), pagrindinio ugdymo individualizuotos programos, socialinių įgūdžių ugdymo 

programos, suaugusiųjų pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų (toliau – ugdymo 

programos) ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų 

įgyvendinimą. 2019–2020 mokslo metų Progimnazijos ugdymo planai parengti vadovaujantis 

2019–2020 m. m. bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais. 

2. Progimnazijos ugdymo planų tikslas – apibrėžti ugdymo programų vykdymo 

reikalavimus mokyklos ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias 

galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą 

būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  

3. Progimnazijos ugdymo planų uždaviniai: 

3.1. tikslingai suplanuoti Progimnazijos ugdymo turinį, kad būtų efektyviai 

įgyvendinamos Progimnazijoje vykdomos  ugdymo programos; 

3.2. atsižvelgiant į Bendruosiuose planuose nurodytus minimalų privalomą ir galimą 

pamokų skaičius, Progimnazijai skiriamas mokymo lėšas bei patvirtintus klasių komplektus, skirti 

valandas efektyviam ugdymo programų įgyvendinimui. 

4. Progimnazijos 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. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai 

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti; 

4.4. Progimnazijos ugdymo planas – Progimnazijoje vykdomų ugdymo programų 

įgyvendinimo aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais; 

4.5. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma; 

4.6. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

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

4.7. Kitos Progimnazijos ugdymo planuose vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 
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5. Progimnazijos ugdymo turinys 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 - Bendroji programa), 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), pradinį ir pagrindinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą 

ir mokyklos veiklą reguliuojančiais teisės aktais ir Progimnazijos strateginiu planu. 

6. Progimnazijoje įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti parengtas 

Progimnazijos ugdymo planas vieneriems mokslo metams. Ugdymo organizavimo sprendimai 

kasmet neatnaujinami, jei jie atitinka mokyklos išsikeltus ugdymo tikslus, bendrąjį ugdymą 

reglamentuojančius teisės aktus, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas. Progimnazijos ugdymo plane, 

atsižvelgiant į Progimnazijos kontekstą, pateikiami ugdymo turinio įgyvendinimo sprendimai. 

 

II SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS   

 

7. Progimnazijos direktoriaus 2019-05-15 įsakymu Nr. V-113 sudaryta darbo grupė 

Progimnazijos ugdymo plano projektui parengti. Grupės darbui vadovauja Progimnazijos 

direktorius. 

8. Rengiant Progimnazijos ugdymo planą remtasi švietimo stebėsenos, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinių 

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

Progimnazijos veiklos įsivertinimo duomenimis. 

9. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų Progimnazija pasiūlė mokiniams rinktis: 

              9.1. pasirenkamąjį dalyką – sveiką gyvenseną 6–8 kl.; 

9.2. įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas (1 priedas), atitinkančias mokinių 

saviraiškos poreikius. Jos įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas 

(neformaliojo švietimo valanda – 45 min. trukmės), numatytas  Progimnazijos ugdymo plane. 

10. Progimnazija padeda kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, 

ekonomines, kultūrines sąlygas namuose ar turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pasirinkti jo 

poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. Atliktas mokinių 

poreikių tyrimas, kurio rezultatai aptarti 2019-06-26 mokytojų tarybos posėdyje Nr. 6. Tyrimo 

rezultatai panaudoti rengiant ugdymo planą. 

11. Progimnazijos ugdymo planas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje 

www.anglickiopm.lt. 

 

III SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

12. Ugdymo organizavimas 1–4, 5–8 progimnazijos klasėse: 
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12.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d. Kadangi Mokslo 

žinių diena sutampa su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia mokyklos tarybos 2019-06-05 

posėdžio Nr. 4 sprendimu nukeliama į artimiausią darbo dieną po poilsio dienos; 

12.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–8 klasių 

mokiniams – 185 ugdymo dienos; 

12.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d. 

Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d. 

12.4. Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius 

(progimnazijos direktoriaus 2019-08-30 įsakymas Nr. V-168(1.5)): 

I pusmetis: 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 31 d. 

II pusmetis: 2020 m. vasario 3 d. – birželio 9 d. (I-IV klasės), 23 d. (V-VIII kl.). 

13. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus 1–4, 5–8 klasių mokinių ugdymo procesui. 

Atostogų pradžia nustatyta progimnazijos direktoriaus 2019-08-30 įsakymu Nr. V-166(1.5), 

suderinus su Progimnazijos taryba ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto 

skyriumi. 1–4 klasių mokiniams vasaros atostogos prasideda birželio 10 d., 5–8 klasių mokiniams 

– birželio 25 d. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d. 

    14.Oro temperatūrai progimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje esant minus 20 °C ar 

žemesnei  į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant minus 25 °C ar žemesnei – ir kitų 

klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo 

proceso organizavimo vėsesnėse progimnazijos aplinkose į mokyklą gali nevykti 1-8 klasių 

mokiniai. Atvykusiems mokiniams ugdymas organizuojamas progimnazijos pasirinkta forma. 

Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama progimnazijos 

interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų 

skaičių. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas. 

Proginazijos vadovo sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos 

pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo 

sprendimai.a. Mokymosi patalpose oro temperatūra turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 

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

reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 

10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti 

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

nustatytus mikroklimato reikalavimus.“  

     15. Progimnazijos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 

gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius 

ugdymo procesą, Progimnazijos vadovas sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo 

procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriumi. 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS 

 

16.  Siekiant efektyviai įgyvendinti ugdymo turinį, priimti ar atnaujinti šie sprendimai dėl:  

16.1. Progimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir 

integruojamąsias programas (2019-06-25 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 6);  
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16.2. ugdymo proceso organizavimo formų ir kt. (2019-06-25 mokytojų tarybos posėdžio 

protokolas Nr. 6);  

16.3. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo (2019-08-28 mokytojų tarybos posėdžio 

protokolas Nr. 9);  

16.4. mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi pagalbos 

teikimo (2017-08-31 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 13);  

16.5. švietimo pagalbos teikimo (2019-08-28 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 

9); 

16.6. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo (2019-06-25 mokytojų 

tarybos posėdžio protokolas Nr. 6); 

16.7. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojimo (2019-06-25 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 6); 

16.8. projektinio darbo rengimo ir organizavimo (2019-08-28 mokytojų tarybos posėdžio 

protokolas Nr. 9) (13 priedas); 

16.9. inžinerinio ugdymo programos įgyvendinimo (2019-06-25 mokytojų tarybos 

posėdžio protokolas Nr. 7);  

16.10. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo 5–8 kl. mokiniams (2019-08-28 

mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 9); 

16.11. pažintinės, kultūrinės, meninės, sportinės veiklos organizavimo (2019-08-28 

mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 9);  

16.12. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir 

reflektuojant ugdymo procesą (2018-08-29 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 8 (17 

priedas); 

16.13. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: pasiekimų patikrinamųjų darbų 

organizavimo būdų (atsiskaitomųjų darbų, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, 

savarankiškų darbų ir kt.) ir laikotarpių, didžiausio patikrinamųjų darbų skaičiaus per savaitę, 

užduočių, kurios skirtos atlikti namie, skyrimo (2019-08-30 mokytojų tarybos posėdžio protokolas 

Nr. 10); 

16.14. skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo per 

visų dalykų pamokas (6 priedas). 

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

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

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (toliau – sveikatos 

programa), įgyvendinama: 

17.1. integruojant atskiras programos temas į dalykų turinį; 

17.2. skiriant neformaliojo švietimo valandas (Raudonojo kryžiaus būrelis); 

17.3. panaudojant mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti skirtas 

pamokas (6–8 kl. sveikos gyvensenos pamoka kas antrą savaitę);  

17.4. vykdant respublikinius projektus („Sveikatiada“, „Sveikata visus metus“); 

17.5. organizuojant tęstinės programos  „Sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo 

vaikystės“ veiklas; 

18. Sudarytas Ugdymo karjerai programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo karjerai programa), įgyvendinimo planas, kuris yra Progimnazijos 

metinio veiklos plano dalis. 

19. Įgyvendinamos nuoseklios ir ilgalaikės socialines ir emocines kompetencijas 

ugdančios prevencinės programos: „Laikas kartu“ (PUG, 1–4 kl.), „Paauglystės kryžkelės“ (5–8 

kl.), apimančios patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą:  

19.1. veikla vykdoma atsižvelgiant į Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. 
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įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų 

patvirtinimo“;   

19.2. programos įgyvendinamos šiais būdais: 

19.2.1. temos integruojamos į dalyko(-ų) ugdymo turinį;  

19.2.2. organizuojamos neformaliojo švietimo veiklos (paskaitų apie žalingus įpročius 

ciklas, emocinės sveikatos stiprinimo užsiėmimai „Stresas ir jo įveikimo būdai“, veiksmo savaitė 

„Be patyčių“ ir kt.); 

19.2.3. kiekvieną pirmadienį pirma pamoka skiriama socialinio emocinio ugdymo 

valandėlei 1–8 klasėse; 

20. Švietimo nacionalinio saugumo klausimais temos integruojamos į istorijos pamokas 8 

kl., organizuojami susitikimai su Krašto apsaugos savanoriais, šauliais ir kt.. 

21. Prioritetinė progimnazijos veiklos sritis – informacinio raštingumo ugdymas 

naudojant skaitmenines technologijas ugdymo procese (plačiau – Strateginiame mokyklos veiklos 

2018-2020 metų plane). Informacinis mokinių raštingumas ugdomas: 

21.1. įvairių mokomųjų dalykų pamokose naudojant informacines technologijas ir 

plėtojant  mokymąsi virtualioje erdvėje (darbas su skaitmeniniais vadovėliais, pratybų sąsiuviniais, 

el. laboratoriniai darbai ir kt.); 

21.2. dalyvaujant projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ ir kt.;  

22. Finansinio raštingumo temos integruojamos į 5–8 kl. tiksliųjų mokslų pamokas. 

Dalyvaujama projekte „Finansinio raštingumo pradiniame ugdyme“. 

23. Antikorupcinio ugdymo įgyvendinimo renginiai numatyti Progimnazijos metiniame 

veiklos plane.  

24. Progimnazijoje sudaromos galimybės mokiniams kiekvieną dieną užsiimti aktyvia 

veikla:  

24.1. po antros pamokos organizuojama judrioji pertrauka, per ilgąsias pertraukas 

linksmieji šokiai sporto salėje, judrieji žaidimai, pasivaikščiojimas mokyklos teritorijoje; 

24.2. sporto,  šokių būrelių (1 priedas) užsiėmimai po pamokų; 

24.3. stalo teniso žaidimas per pertraukas; 

24.4. sporto varžybos (plačiau: metinis progimnazijos veiklos planas). 

25. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) – 

Progimnazijos ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Pradinio ir Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių. Progimnazija priėmė 

sprendimą dėl šios veiklos organizavimo (2019-08-30 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 

9) ir parengė Pažintinės kultūrinės veiklos organizavimo aprašą (3 priedas). Pažintinės kultūrinės 

veiklos organizavimas ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose, pavyzdžiui, muziejuose, 

virtualiosiose mokymosi aplinkose ir kt., numatytas progimnazijos metiniame veiklos plane, 

mokytojų teminiuose mokomųjų dalykų planuose. Mokinio mokymosi laikas išvykose, 

ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei pamoka, perskaičiuojamas į 

konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal pamokos (-ų) trukmę). Šiuo atveju koreguojami 

mokomųjų dalykų teminiai planai. Parengtas edukacinių išvykų susiejimo su ugdymo turiniu 

aprašas (16 priedas). 

26. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

programą, yra privaloma. Jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. 

Parengtas socialinės-pilietinės veiklos organizavimo aprašas (4 priedas). Socialinė-pilietinė veikla 

fiksuojama dienyne. Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys klasės 

susitarimu pasirinkta forma. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą 

savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. birželio 22 d. 

įsakymu Nr. A1-317„Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-pilietinė veikla. 

27. Etninė kultūrinė veikla įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės 

kultūros bendrąja programa, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
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2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ (toliau – 

Etninės kultūros programa), temas integruojant į mokomuosius dalykus. 

28. Intensyvinamas šių mokomųjų dalykų programų įgyvendinimas: 

28.1. žmogaus saugos programos dvejų metų kursas perteikiamas per vienerius metus: 5 

kl. (5–6 kl.), 7 kl. (7–8 kl.);  

28.2. informacinių technologijų programos kursas 7 kl. (7–8 kl.). 

29. Dienomis, kai ugdymo procesas organizuojamas kitomis ugdymo formomis (ne 

pamoka, o projekto įgyvendinimas, integruoto ugdymo diena, edukacinė išvyka ir kt.), derinamas 

Bendrosios programos ugdymo dalykų ir neformaliojo vaikų švietimo programų turinys: 

29.1. ugdomoji veikla per dieną gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandas 1-oje klasėje ir 

ilgiau nei 6 valandas 2–8 klasėse, atsižvelgiant į tai, kiek Progimnazija gali skirti laiko 

neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti. Į šį laiką neskaičiuojamas pailgintos dienos 

grupės veiklai organizuoti skirtas laikas; 

29.2. ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo 

formomis, įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys. 

30. Progimnazija einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį 

pagal pasikeitusius mokinių ugdymosi poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama 

mokslo metams skirtą pamokų/ugdymo valandų skaičių. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

31. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis 

Higienos norma Progimnazijoje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis: 

31.1. jei leidžia galimybės, kaitant pamokas pagal profilį: pamokos, reikalaujančios 

įtempto protino darbo (fizika, matematika, kalbos) kaitaliojamos su pamokomis, turinčiomis 

fizinės, kūrybinės veiklos elementų (fizinis ugdymas, muzika, dailė) arba su pamokomis, 

tinkančiomis stabilizuoti protinį darbingumą (dorinis ugdymas, žmogaus sauga); 

31.2. atsižvelgiant į mokinių amžių; 

31.3. atsižvelgiant į protinį mokinių darbingumą per dieną ir per savaitę; 

31.4. penktadienį organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis. 

32. Progimnazija vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Remdamasi turimais 

duomenimis apie mokinių mokymosi krūvį, priimami sprendimai dėl ugdymo proceso 

koregavimo. 

33. Progimnazija užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip 

vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami el. dienyne ne vėliau kaip 

prieš savaitę. Kontroliniai darbai negali būti rašomi iš karto po ligos, atostogų, po šventinių dienų. 

34. Progimnazija užtikrina, kad užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

34.1. atitiktų mokinio galias; 

34.2. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų 

siekti numatytų mokymosi tikslų; 

34.3. nebūtų skiriamos atostogoms; 

34.4. nebūtų skiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams 

įgyvendinti. 

34.5. būtų laikomasi parengto namų užduočių skyrimo tvarkos aprašo, kuris skelbiamas 

mokyklos internetinėje svetainėje ir el. dienyne, nuostatų (5 priedas). 

35. Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir negali 

tinkamai atlikti skiriamų užduočių dienos centruose arba namuose dėl nepalankių socialinių 

ekonominių kultūrinių sąlygų, sudarytos sąlygos jas atlikti Progimnazijoje: pailginto ugdymo 

dienos grupėje, skaitykloje. Direktoriaus įsakymu paskirtas už šią veiklą atsakingas darbuotojas. 
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36. Pradinių ir penktų klasių mokiniams skiriamas minimalus privalomas pamokų 

skaičius per savaitę. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams skiriamas 

suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl ankstyvojo, pagilinto anglų k. mokymo, 

inžinerijos pamokų. Kitų klasių mokiniams bendras pamokų skaičius per savaitę gali būti ir 

didesnis, nei numatyta Bendruosiuose ugdymo planuose.  

37. Mokinys, jeigu pageidauja jo tėvai (globėjai), progimnazijos direktoriaus įsakymu gali 

būti atleidžiamas nuo dalies (dailės, muzikos, šokio, fizinio ugdymo) ar visų pamokų lankymo tų 

dalykų:  

37.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo 

metais nugalėtojas;  

37.2. kurių mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (muzikos, dailės, 

sporto ir kitose) pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas baigęs);  

37.3. kurių mokosi pagal kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. 

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

susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų ar kitų neformaliojo švietimo 

programų turiniu, kuris turi derėti su Bendrųjų programų turiniu. Programas ar jų nuorodas 

mokyklai pateikia mokinys ar mokinio tėvai (globėjai) kartu su prašymu dėl atleidimo nuo to 

dalyko pamokų bei formalųjį švietimą papildančios mokyklos rekomendacija dėl atleidimo iki 

progimnazijos sprendimu numatomos datos. Pakartotinai pažyma apie mokymąsi formalųjį 

švietimą papildančioje mokykloje pateikiama pusmečio, mokslo metų pabaigoje. 

              39. Progimnazija priima sprendimus dėl menų ar fizinio ugdymo dalykų, o išimtiniais 

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

programas, įskaitymo ir konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę.  

40. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, 

jų metu gali užsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. Progimnazija užtikrina nuo 

pamokų atleistų mokinių saugumą ir užimtumą. Jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra 

pirmosios ar paskutinės, mokiniai Progimnazijos sprendimu gali į mokyklą atvykti vėliau arba 

išvykti anksčiau. Apie tai Progimnazija informuoja tėvus.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOS DALIES PROGRAMAS 

 

41. Mokymosi pagalba Progimnazijoje teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji 

reikalinga: 

41.1. dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;  

41.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  

41.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;  

41.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

41.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo;  

41.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta 

mokymosi sritimi;  

41.7. jei dėl nepateisinamų priežasčių nelankė mokyklos; 

41.8. kitais Progimnazijos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

42. Progimnazija užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą (15 priedas), kuri apima žemų 

pasiekimų prevenciją, intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones 

(suteikiama tai, ko mokiniai negali gauti namuose, ir pan.): 

42.1. mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos:  

42.1.1. trumpalaikių konsultacijų (trumpesnių už pamokos trukmę) dažnumas priklauso 

nuo mokinių mokymosi poreikių. Jos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį;  
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42.1.2. ilgalaikės (trukmė lygi pamokos trukmei) konsultacijos organizuojamos per visą 

mokyklos nustatytą mokymosi trukmės periodą (mokslo metus, pusmetį) ir įskaitomos į mokymosi 

krūvį;  

42.1.3. Progimnazijoje siūlomos ilgalaikės matematikos, lietuvių k., anglų k. 

konsultacijos; 

42.1.4. mokytojai bendradarbiauja nukreipdami mokinius į konsultacijas ir nurodydami 

konsultuojančiam mokytojui, kokia mokymosi pagalba turėtų būti suteikiama mokiniui.  

              42.2. esant poreikiui, organizuojamas ugdymas pagal individualaus ugdymo planą; 

              42.3. sudaromos sąlygos atlikti namų užduotis pailgintos dienos ugdymo grupėje, 

skaitykloje; 

              42.4.sudarytos sąlygos namų užduotis kompiuteriu atlikti Progimnazijoje.   

              43. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami 

apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą 

              43. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai 

vertinamas pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką. 

44. Progimnazijos direktoriaus įsakymu direktoriaus pavaduotojas ugdymui paskirtas 

atsakingu už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos teikimo 

organizavimą. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

45. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami: 

45.1. vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio 

pasiekimų ir pažangos vertinimą;  

45.2. vadovaujantis Progimnazijos priimtais sprendimais dėl mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo ar (ir) įvertinimo. Progimnazijos sprendimai dėl mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo ar (ir) įvertinimo skelbiami Progimnazijos internetinėje svetainėje, el. dienyne;  

45.3. Progimnazijos direktoriaus 2019-08-30 įsakymu Nr. V-167(1.5) patvirtintas Šiaulių 

r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo 

procese aprašas (12 priedas); 

45.4. parengtas Progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir 

vertinimo tvarkos aprašas (7 priedas). 

              46. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime Progimnazija dalyvauja Šiaulių r. 

savivaldybės administracijos švietimo ir skyriaus sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai 

neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.  

               47. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi pasiekimų ir pažangos 

vertinimas: 

               47.1. mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir 

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų nuostatomis; 

47.2. mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus 

su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais 

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

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

priemonėmis bus naudojamasi);  

47.3. susitarta dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo 

programą, mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo (12 priedas). 

Susitarimai gali keistis, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius 

ugdymosi poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus.  
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ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO UGDYMO, PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOSIOS DALIES PROGRAMOS 

DALĮ AR PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

48. Progimnazija, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės 

organizacijos pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos dalį ar pradinio, 

pagrindinio ugdymo programą (toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa): 

48.1. priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas). 

Mokykla išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais 

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

poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos (suaugusiųjų – pagal suaugusiųjų 

bendrojo ugdymo programą);  

48.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais kalendoriniais 

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

vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas ir tėvai 

(globėjai) pateikia tai patvirtinančius įrodymus; 

48.3. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdžiusį 

Lietuvoje pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, priima mokytis pagal pradinio 

ugdymo programą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 9 straipsnio 3 punktu; 

48.4. informuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrių;  

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

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

intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

48.6. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į 

Progimnazijos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis, prireikus pasitelkia mokinius 

savanorius; 

48.7. jei Progimnazija nustato, kad reikalinga tikslinė pagalba programų skirtumams 

pašalinti, sudaro individualų mokinio mokymosi planą, perskirstydama, esant poreikiui, pamokų 

skaičių tarp dalykų taip, kaip tai numatyta Pagrindinio ugdymo programos Bendrųjų ugdymo 

planų 77, 93 punktuose, Pradinio ugdymo programos – 27 punkte; 

48.8. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, Progimnazijos 

teikiamos pagalbos formas ir būdus, mokyklos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) 

įsipareigojimus. Adaptaciniu laikotarpiu stebima mokinių individuali pažanga ir jų pasiekimai 

vertinami/nevertinami atsižvelgiant į susitarimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) arba 

suaugusiuoju mokiniu. Užsitęsus mokinio adaptacijai ar iškilus sunkumų, susijusių su adaptacija, į 

adaptacijos procesų valdymą įtraukiama Progimnazijos vaiko gerovės komisija; 

48.9. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ar teisėtais mokinio 

atstovais ir teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą; 

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

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

(globėjais, rūpintojais).  

49. Jeigu mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, skiriama papildoma lietuvių 

kalbos pamoka iš pamokų, skirtų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti. 

50. Mokymosi pagalbos teikimo trukmė priklauso nuo iš užsienio valstybės atvykusio 

mokinio ugdymosi poreikių ir pasiekiamų rezultatų. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 
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LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

51. Progimnazija, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, nustato 

minimalų laikinosios mokymosi grupės dydį – 12, atsižvelgdama į Progimnazijai skirtas mokymo 

lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali būti didesnis nei teisės aktais nustatytas 

didžiausias mokinių skaičius klasėje. 

52. Progimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

52.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai arba jų tėvai (globėjai) yra 

pasirinkę ir tikybą, ir etiką. Jei klasėje mokosi 23 mokiniai, grupės gali būti 12 ir 11 mokinių 

dydžio. Nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis vienoje klasėje, sudaroma 

laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių; 

52.2. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, jei klasėje yra 19 ir 

daugiau mokinių. Atsižvelgiama į darbo vietų kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma; 

52.3. 8b ir 8c kl. fizinio ugdymo pamokose sudarytos atskiros mergaičių ir berniukų 

grupės po 12 mokinių. 

53. Jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys, joje sudaromos laikinosios grupės 

užsienio kalboms (anglų k., rusų k., vokiečių k.) mokyti. Jungiamos paralelių klasių grupės, jei 

grupę vienoje klasėje sudaro mažiau negu 12 mokinių. 6c kl. mokiniai, nesimokantys pagal 

pagilintą anglų k. programą, prijungiami prie 6a kl. grupės. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

54. Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, mokymas 

namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

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

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo 

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

55. Mokiniai namie mokomi savarankiško ar (ir) nuotolinio mokymo(si) būdu. Nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik pritarus gydytojų 

konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, Progimnazija, suderinusi su mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, 

parengia individualų ugdymo planą: pritaiko Bendrąją programą, numato ugdomųjų veiklų 

tvarkaraštį. 

56. Savarankiško mokymo(si) būdu namie mokomam mokiniui 1–3 klasėse skiriama 315 

metinių (9 savaitinės) pamokų, 4 klasėse – 385 metinės (11 savaitinių) pamokos, 5–6 klasėse – 444 

metinės (12 savaitinių) pamokos, 7–8 klasėse – 481 metinė (13 savaitinių) pamoka per mokslo 

metus, per savaitę – 13. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali 

lankyti mokykloje arba mokytis nuotolinio mokymo būdu. 

57. Mokiniams, kurie mokosi namie nuotolinio mokymo(si) būdu pavienio mokymosi 

forma, skiriama iki 15 procentų, grupinio mokymosi forma – iki 40 procentų Bendruosiuose 

ugdymo planuose nustatyto pamokų skaičiaus per savaitę ar per mokslo metus. 

58. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), Progimnazijos direktoriaus 

įsakymu mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo. Dienyne 

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

Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo 

planą. Progimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 

papildomų pamokų per savaitę. Šios pamokos panaudojamos mokinio pasiekimams gerinti. 

 

IV SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 
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59. Progimnazija įgyvendina Pradinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro 

ugdymo sritys ir dalykai: 

59.1. Dorinis ugdymas: 

59.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: tikybą arba 

etiką; 

59.1.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal 

tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą. 

59.2. Kalbinis ugdymas: 

59.2.1. lietuvių kalbos dalykas yra Pradinio ugdymo programos sudedamoji dalis ir 

vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą lietuvių 

kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą; 

59.2.2. pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

59.2.2.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais-ketvirtaisiais Pradinio ugdymo 

programos metais; 

59.2.2.2. Progimnazija siūlo rinktis vieną iš dviejų Europos kalbų: anglų k, vokiečių k. 

2019–2020 m. m. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokoma anglų k. 

59.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

59.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui 

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

gamtamokslinius gebėjimus, todėl vieną ketvirtąją dalykui skiriamo laiko ugdymas vyks 

tyrinėjimams palankioje aplinkoje (gamtoje, laboratorijose ir kt.). Tai numatoma mokytojų 

ilgalaikiuose teminiuose planuose. Progimnazija  dalyvauja ŠMSM Švietimo aprūpinimo centro 

projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“; 

59.3.2. siekdama pagerinti mokinių gamtamokslinio ugdymo rezultatus, Progimnazija 

dalyvauja nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybės pokyčio projekte „Ugdymas 

netradicinėse erdvėse“, įgyvendina integruotą gamtamokslinio, tiksliųjų mokslų, technologijų, 

informacinių technologijų, inžinerijos ir meninio ugdymo (STEAM) projektą (11 priedas); 

59.3.3. socialiniams gebėjimams ugdyti viena ketvirtoji pasaulio pažinimo laiko skiriama 

ugdymo proceso organizavimui socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje 

(lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir kt.). Tai numatyta ilgalaikiuose 

teminiuose planuose. 

59.4. Matematika: 

59.4.1. siekdama pagerinti matematinius mokinių gebėjimus Progimnazija įgyvendina 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą ,,Mokinių tarpusavio mokymasis ir 

mokytojų bendradarbiavimas: grupinės dinamikos galimybės matematikos mokyme ir mokymesi". 

59.5. Fizinis ugdymas: 

59.5.1. visose pradinėse klasėse fiziniam ugdymui skiriamos 3 pamokos per savaitę; 

59.5.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip: 

59.5.2.1. mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis 

jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

59.5.2.2. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje; 

59.6. Meninis ugdymas: 

59.6.1. technologiniam ugdymui skiriama viena trečioji dailės ir technologijų dalykui 

skiriamo laiko; 

59.6.2. inžinerinio ugdymo programos įgyvendinimui 1 technologijų pamoka skiriama 

inžinerijai (1b, 2a, 3c); 

59.6.3.šokio programa įgyvendinama, skiriant 35 pamokas per metus (1 per savaitę) iš 

fiziniam ugdymui skiriamo laiko, 1a, 1c, 2b, 2c, 3b, 4b, 4c klasėse. 

60. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: 

60.1. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 
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60.1.1. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, integruojamųjų 

programų – Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, 

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų 

programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. 

įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“); 

60.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa; 

60.1.3. Progimnazijos pasirinkta prevencinė programa LIONS QUEST „Laikas kartu“; 

60.1.4. etninės kultūros ugdymas; 

60.1.5. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Informacinės komunikacinės 

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

komunikacinių technologijų pradmenų. Progimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro inicijuoto projekto ,,Informatika 

pradiniame ugdyme" įgyvendinime. 

60.1.6. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

61. Mokytojas numato ugdymo dalykus, į kuriuos integruojamas Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios, Žmogaus saugos bendrosios, etninės kultūros ugdymo, 

mokyklos pasirinktų prevencinių ir kitų programų, informacinių komunikacinių technologijų 

ugdymo turinys (10 priedas). 

62. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro: privalomos pamokos visiems klasės 

mokiniams; pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams  tenkinti; pamokos dalyko, kuriam 

mokyti klasė dalijama į grupes; valandos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti (9 

priedas). 

 

V SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

63. Progimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro 

ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir 

literatūra, pirmoji užsienio kalba (anglų k.), antroji užsienio kalba (rusų k., vokiečių k.); 

matematika; gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas: istorija, geografija; meninis ugdymas: 

dailė, muzika, šokis; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas; žmogaus sauga. 

64. Dalykų sričių ugdymo turinio įgyvendinimo ypatumai:  

64.1. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų 

parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats.  

              64.2. Lietuvių kalba ir literatūra:   

64.2.1. siekiant gerinti mokymosi pasiekimus ir atsižvelgiant į nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo rezultatus, mokiniams siūlomos lietuvių kalbos konsultacijos; 

64.2.2. į lietuvių kalbos ir literatūros programą integruojamos laisvės kovų istorijos 

temos; 

64.2.3. siekiant ugdyti mokinių skaitmeninį raštingumą, mokytojui ir mokiniams 

sudaromos galimybės rinktis ir pamokose naudoti skaitmeninius vadovėlius, pratybų sąsiuvinius.  

64.3. Užsienio kalba:  

64.3.1. anglų kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies pabaigos; 

64.3.2. antrosios užsienio kalbos mokomasi nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

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

pats renkasi antrąją užsienio kalbą: rusų, vokiečių. Progimnazija sudaro sąlygas mokytis 

pasirinktos kalbos.  
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64.3.3. Keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies, 

galima tik tokiu atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne 

žemesnis, nei numatyta tos kalbos bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos 

Lietuvos ar užsienio mokyklos ir šiuo metu Progimnazija dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti 

mokiniui galimybės toliau mokytis pradėtos kalbos. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) 

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

ir įveikti programų skirtumus: 

64.3.3.1. vienerius mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio 

kalbos (anglų, vokiečių ar rusų k.) pamoka per savaitę; 

64.3.3.2. susidarius mokinių laikinajai grupei, kurios dydį numato Progimnazija, 

atsižvelgdama į mokymo lėšas, skiria dvi papildomas pamokas. 

64.3.4. Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

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

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

pageidavimu Progimnazija įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo 

sistemą. Progimnazija sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę 

vietoje užsienio kalbos pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos 

pamokas kitose klasėse; 

64.3.5. jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pritarus, pageidauja toliau mokytis pradėtos kalbos, o Progimnazija neturi tos kalbos mokytojo: 

64.3.5.1. mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, 

kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriumi. Skiriant pamokų skaičių, 

vadovaujamasi  Pagrindinio ugdymo programos Bendrųjų ugdymo planų 77 punktu;  

64.3.5.2. mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos 

kalbų metmenis). Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir 

rinkti kalbos mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus. Juos turi pateikti Progimnazijai pagal iš 

anksto priimtą susitarimą, kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo 

kriterijai. 

64.3.6. Progimnazija priėmė sprendimą (2019-06-25 mokytojų tarybos posėdžio 

protokolas Nr. 6) įgyvendinti integruotą dalyko ir užsienio kalbos mokymą(si) pagal dalyko ir 

užsienio kalbų mokytojų parengtą ugdymo ilgalaikį teminį planą, taikant dvikalbio ugdymo 

metodus 7b, 8 klasėse. Planą įgyvendina geografijos, inžinerijos bei anglų kalbų mokytojai; 

64.3.7. ilgalaikėms anglų k. konsultacijoms skiriama 1 valanda iš ugdymo poreikiams ir 

mokymosi pagalbai teikti numatytų pamokų. 

64.4. Gamtos mokslai: 

64.4.1. progimnazija užtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti 

gamtos mokslų dalykų turinyje būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų 

per mokslo metus. Nesant sąlygų atlikti eksperimentus Progimnazijoje, sudaromos sąlygos juos 

atlikti Kuršėnų politechnikos mokykloje, Šiaulių universiteto laboratorijoje ir Botanikos sode, 

Kurtuvėnų regioniniame parke (su šiomis įstaigomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys); 

64.4.2. siekdama pagerinti mokinių gamtamokslinių pasiekimų rezultatus, Progimnazija 

dalyvauja ŠMSM Švietimo aprūpinimo centro projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“ ir „Lyderių laiko 3“ Šiaulių r. savivaldybės mokyklų 

įgyvendiname pokyčių projekte „Ugdymas netradicinėse aplinkose“, įgyvendina integruotą 

gamtamokslinio, tiksliųjų mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos ir meninio 

ugdymo (STEAM) planą (11 priedas). 

64.5. Technologijos:  

64.5.1. mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirsčius laiką mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programoms; 
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64.5.2. Progimnazija, bendradarbiaudama su Kuršėnų politechnikos mokykla, dalies 

technologijų programų temų įgyvendina naudodamasi profesinio mokymo baze. Šios temos 

numatomos technologijų ilgalaikiuose teminiuose planuose. 

64.6. Informacinės technologijos.  

64.6.1. 7 klasėje intensyvinamas ir mokomas 7–8 klasėse skirtų 37 dalyko pamokų 

kursas;     

64.6.2. 8 kl. skaitmeninis mokinių raštingumas ugdomas matematikos pamokose 

naudojant skaitmeninius vadovėlius ir Eduka pratybų sąsiuvinius, virtualioje erdvėje atliekant 

fizikos ir biologijos laboratorinius darbus, geografijos pamokų užduotis. 

64.7. Socialiniai mokslai:  

64.7.1. Progimnazija, įgyvendindama socialinių mokslų ugdymo turinį, 8 klasių mokinių 

projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti skiria 20 

procentų dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus;  

64.7.2. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant 

temas į istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokas;  

64.7.3. Į istorijos, geografijos dalykų turinį integruojamos Lietuvos ir pasaulio realijos, 

kurios nuolat sistemingai atskleidžiamos, aptariamos nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų 

temos, kurios numatomos mokytojų ilgalaikiuose teminiuose planuose. 

64.8. Fizinis ugdymas: 

64.8.1. mokiniui, kuris mokosi 5 ir 6 klasėje, privalomos 3 fizinio ugdymo pamokos per 

savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų;  

64.8.2. sudarytos sąlygas kiekvienam mokiniui rinktis jo pomėgius atitinkančią 

neformaliojo švietimo programą, skirtą fizinio aktyvumo veikloms (1 priedas). Vykdoma mokinių, 

lankančių šias programas, apskaita; 

64.8.3. organizuojant fizinio ugdymo pamokas, 8 kl. sudaromos atskiros mergaičių ir 

berniukų grupės; 

64.8.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinio ugdymo 

organizavimas:  

64.8.4.1. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis 

jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

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

mokykloje; 

64.8.5. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir 

pratimai skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama 

pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų 

užduočių mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines 

galimybes ir gydytojo rekomendacijas; 

64.8.6. Progimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir 

laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pavyzdžiui, stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą 

skaitykloje, bibliotekoje, konsultacijas (jei fizinio ugdymo pamoka yra 6 arba 7-a); 

64.8.7. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, kiekvieną dieną po antros 

pamokos organizuojamos judriosios pertraukos veiklos, vieną pertrauką visi mokiniai praleidžia 

lauke (14 priedas). 

              65. Pamokų skaičius, skirtas Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti 2019–2020 m. m., nurodytas 9 priede.  

66. Progimnazija, formuodama pagrindinio ugdymo programos turinį, pasiūlė mokiniams 

rinktis: 

66.1. pagilinto anglų kalbos mokymosi programą, kurios įgyvendinimui pridedama po 1 

savaitinę pamoką iš Ugdymo plano valandų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti; 

66.2. pasirenkamąjį dalyką 6–8 kl. – sveiką gyvenseną. 

67. Progimnazija, įgyvendindama inžinerinio ugdymo programą, 5b, 6a, 7b klasėse skyrė 

vieną savaitinę pamoką inžinerijai mokyti iš pamokų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti.  
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68. Progimnazija nustatė (2013-06-11 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 6) 

adaptacinį laikotarpį (3 mėn.) pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį ir naujai atvykusiems mokiniams. Siekiant padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, į 

šią veiklą įtraukiama: klasei vadovaujantis mokytojas, mokiniai savanoriai, mokyklos švietimo 

pagalbos specialistai ir kt. Rugsėjo mėn. 5 klasių mokinių ir pirmą mėnesį naujai atvykusių 

mokinių pasiekimai ir pažanga nevertinami nepatenkinamais įvertinimais.  

 

 

 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

         

69. Progimnazija užtikrina visų mokinių įtrauktį į švietimą, šalina kliūtis, trukdančias 

teikti būtiną mokymosi ir švietimo pagalbą, pritaiko mokymosi aplinką (8 priedas).   

70. Progimnazija, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir 

organizuodama, įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir šio 

skyriaus nuostatomis ir atsižvelgia į: 

70.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius, jo turimų specialiųjų ugdymosi 

poreikių lygį (nedideli, vidutiniai, dideli ir labai dideli); 

70.2. formaliojo švietimo programą; 

70.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

70.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių 

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas;  

70.5. Progimnazijos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo 

sutartyje. 

71. Progimnazija, rengdama ugdymo planą, atsižvelgė į mokinių, kuriems reikalinga 

pagalba dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės tarnybos arba 

švietimo pagalbos tarnybos, progimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, vadovaujasi 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo tvarkos organizavimo aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-

1795. 

72. Švietimo pagalba (psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė ir 

specialioji) teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

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

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pedagoginės pagalbos 

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

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

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

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

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

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

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

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

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 
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73. Siekiant tenkinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalbos reikmes, 

plėtojant jo gebėjimus ir galias,  rengiamas individualus ugdymo planas. Parengtas jo sudarymo 

aprašas (2 priedas). 

74. Progimnazija, rengdama individualų ugdymo planą: 

74.1. gali iki 30 procentų koreguoti 5–8 kl. dalykų programoms įgyvendinti skiriamų 

metinių pamokų skaičių (nemažindama nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per 

savaitę); 

74.2. planuoja specialiąsias pamokas ir (ar) didina pamokų, skirtų ugdymo sričiai, 

socialinei veiklai, skaičių, siekdama tenkinti mokinio ugdymosi poreikius; 

74.3. rekomendavus Vaiko gerovės komisijai ar Švietimo pagalbos tarnybai, per mokslo 

metus gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) 

skaičių; 

74.4. gali keisti pamokų trukmę;  

74.5. teikia mokymosi pagalbą, padedančią įveikti mokymosi sunkumus, kylančius dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių; 

74.6. gali intensyvinti mokiniui teikiamą specialiąją pedagoginę ar švietimo pagalbą per 

nustatytą laikotarpį, skirdama papildomų pamokų kiekvienam mokiniui individualiai ar mokinių 

grupei, atsižvelgdama į mokymui skirtas lėšas; 

74.7. užtikrina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi tęstinumą ir 

nuoseklumą; 

74.8. atsižvelgdama į mokinio sveikatos sutrikimus ir Progimnazijos Vaiko gerovės 

komisijos rekomendacijas, gali trumpinti pamokų trukmę 5 minutėmis, o sutaupytą laiką skirti 

mokinių veiklai keisti, sveikatą tausojančioms pertraukoms organizuoti. 

75. Užsienio kalbų mokymas: 

75.1. Progimnazija gali 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, atsižvelgdama į 

švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimą; 

75.2. Progimnazija gali 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; 

76. Progimnazija gali:  

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

76.2. nemokyti technologijų turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų 

(išskyrus lengvus). Galima mokiniui pagali rinktis kitus individualaus ugdymo plano dalykus, 

tenkinančius specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją pedagoginę 

pagalbą.  

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

ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 77 punktu dalykų programoms 

įgyvendinti nurodomu pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 20 procentų. Bendras 

pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti didinamas  atsižvelgiant į mokinio 

galias ir ugdymosi poreikius, specialistų rekomendacijas. 

78. Bendrojo ugdymo dalykų programas mokiniui pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į 

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

rekomendacijas. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 
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79. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

80. Progimnazija specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia 

vadovaudamasi teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos 

tarnybos ir mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis. Mokiniai, turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdomi pagal bendrąsias, pritaikytas ar individualizuotas bendrąsias dalykų 

programas. 

81. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

81.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

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

1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

81.2. 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; 

81.3. specialiųjų pratybų forma: individualiai, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), 

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

poreikių, pagalba gali būti teikiama per specialiąsias pamokas; 

81.4. mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą, ugdymo plane numatoma specialioji pedagoginė ir/ar specialioji pagalba sutrikusioms 

funkcijoms lavinti; 

81.5. Progimnazijoje nėra reikiamos kvalifikacijos specialiųjų pedagogų (tiflopedagogo, 

surdopedagogo), galinčių teikti ugdymą ir švietimo pagalbą regos, klausos, sudėtingų įvairiapusių 

raidos sutrikimų turinčiam mokiniui, kuriam rekomenduota papildoma specialioji pedagoginė 

pagalba. Tokiam mokiniui gali būti skiriamos ne mažiau kaip 74 valandos per metus 

individualioms specialiojo pedagogo konsultacijoms ir (ar) papildomai dalyko mokytojo pagalbai.  

82. Pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą  (toliau – Švietimo pagalba) 

specialiųjų poreikių mokiniams Progimnazijoje teikia: 

82.1. mokytojas; 

82.2. specialusis pedagogas; 

82.3. socialinis pedagogas; 

82.4. logopedas; 

82.5. mokytojo padėjėjas. 

83. Specialiojo pedagogo pagalba teikiama pamokų metu, o logopedo – po pamokų, laiką 

suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). 

84. Klasės, dalyko mokytojas: 

84.1. pildo švietimo pagalbos teikimo formas, rengia pritaikytas, individualizuotas 

programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių; 

84.2. rengia specialiųjų poreikių mokiniams savarankiškus, kontrolinius darbus, 

individualizuoja bei diferencijuoja užduotis, atitinkančias mokinio realų žinių ir gebėjimų lygį;  

84.3. informuoja mokinio tėvus (globėjus) apie vaiko ugdymo(si) dinamiką, patiriamus 

mokymo(si) sunkumus; 

84.4. bendradarbiauja su Vaiko gerovės komisija, kitais Progimnazijos mokytojais. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

85. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie organizuoja 

progimnazija pagal Vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos 

tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie 

laikotarpiui.  



18 
 

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

Progimnazija skiria pamokų vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planais. Iki 74 pamokų gali skirti 

specialiosioms pamokoms, specialiosioms pratyboms ar konsultacijoms 

87. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, 

mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planais. Mokyti namie 

skiriamos ne mažiau kaip 296 valandos per metus. Iki 74 pamokų per metus galima skirti 

specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms. 

 

 

VII SKYRIUS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO KARTU SU INŽINERINIU UGDYMU 

PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

88. Progimnazija, vykdanti pradinio ir pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu 

programas, vadovaujasi 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), 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 Specializuoto ugdymo krypties 

programų (pradinio, pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio 

ugdymo dalimi, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 8 

d. įsakymu Nr. V-735 „Dėl Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalies 

patvirtinimo“. 

89. Inžinerinis ugdymas yra vientisas teorijos ir praktikos procesas, kurio metu ugdoma 

kūrybinga, mąstanti asmenybė, gebanti pati spręsti savo ir visuomenės problemas. Inžinerinio 

ugdymo turinys įgyvendinamas per šias mokinių veiklos sritis: inžinerinių reiškinių pažinimo ir 

reflektavimo, projektavimo, informacijos paieškos ir taikymo, medžiagų pasirinkimo ir 

pritaikymo, technologinių procesų, verslumo gebėjimų ugdymosi. 

90. Pradinio ugdymo su inžineriniu ugdymu ir pagrindinio ugdymo su inžineriniu 

ugdymu programų turiniu ir organizuojamu ugdymo procesu siekiama, kad visi mokiniai pasiektų 

geresnių ugdymo(si) rezultatų: 

90.1. įgytų pakankamų matematikos ir gamtos mokslų, inžinerijos mokslų, inžinerinio 

projektavimo žinių, ugdytųsi gebėjimą šias žinias taikyti praktikoje, plėtotų savo kūrybines 

prigimtines galias, leistų skleistis konstruktyviam ir inžineriniam mąstymui; 

90.2. ugdytųsi poreikį domėtis inžinerija, mokėtų taikyti inžinerijos žinias įvairiomis 

aplinkybėmis, sugebėtų derinti inžinerijos žinias su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, 

ekonomikos ir verslo vadybos pagrindais, suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą 

visuomenės raidai ir aplinkai. 

91. Inžinerinio ugdymo programa įgyvendinama 1b, 2a, 3c,  5b, 6a, 7b klasėse. 

92. Inžinerinio ugdymo krypties programą sudaro privalomi, programą papildantys ir 

mokinio pasirenkami dalykai: 
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92.1. šios krypties programos įgyvendinimui naudojamos mokinio ugdymosi poreikiams 

tenkinti skiriamos pamokos:   

92.1.1. papildantis dalykas – inžinerija 5b, 6a, 7b kl. Mokinio pasiekimai vertinami 

pažymiu; 

92.1.2. pasirenkamasis dalykas – sveika gyvensena (6-7 kl.). Mokinių pasiekimai 

vertinami „įskaityta“, „neįskaityta“; 

92.2. 1b, 2a, 3c kl. viena technologijų pamoka keičiama į inžinerijos pamoką; 

92.3. pasirenkamajam dalykui mokyti taip pat naudojamos valandos, skirtos 

neformaliajam švietimui.  

93. Inžinerinio ugdymo programų turinys integruojamas į visų dalykų ugdymo turinį ir 

neformaliojo švietimo veiklas. Mokyklos direktoriaus įsakymu rugsėjo mėn. tvirtinamas dalykų ir 

inžinerijos integravimo metinis planas. 

94. Mokytojai integruojamas inžinerinių programų temas fiksuoja ilgalaikiuose dalykų 

planuose.  

95. Pradinėse klasėse vykdomos inžinerinio ugdymo programą papildančios veiklos: 

jaunųjų miškininkų būrelio veikla ir gamtamokslinio tyrinėjimo grupės „Jaunasis tyrinėtojas“ 

veikla.  

96. Projektinė veikla: 

96.1. mokiniams privaloma dalyvauti bent viename tiriamajame projekte per mokslo 

metus, kurių vykdymo tvarkaraštis tvirtinamas Progimnazijos direktoriaus įsakymu; 

96.2. projektai vertinami pagal nustatytus mokomųjų dalykų vertinimo kriterijus;  

96.3. birželio mėn. vyksta visų inžinerinių projektų pristatymas.  

97. Siekiant ugdyti skaitmeninio raštingumo kompetenciją, lietuvių k., matematikos, 

gamtos ir žmogaus, fizikos, biologijos pamokose naudojami planšetiniai kompiuteriai, lietuvių k. 

ir matematikos pamokose el. pratybų sąsiuviniai.  

98. Inžinerinio ugdymo pasiekimams fiksuoti pradinio ir pagrindinio ugdymo su 

inžineriniu ugdymu programoje naudojami el. mokinio pasiekimų aplankai „Microsoft Office 365“ 

platformoje.  

99. Organizuojamos 5 kūrybinės, pažintinės, praktinės veiklos dienos netradicinėse 

aplinkose už mokyklos ribų: projektų pristatymo diena, tyrėjų diena laboratorijose, konstruotojų 

diena Šiaulių verslo inkubatoriuje, inžinerinių profesijų diena, išvyka į Vilniaus Gedimino 

technikos universitetą.  

100. Mokinys, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu 

programą, privalo mokytis vieno pagrindinio inžinerinio ugdymo dalyko – inžinerijos, bei 

privalomas bent vienas pasirenkamasis dalykas per mokslo metus. 

 

VIII SKYRIUS 

SUAUGUSIŲJŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

101. Progimnazija, vykdydama suaugusiųjų pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, 

vadovaujasi 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“ ir 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“. Mokykla, sudarydama ugdymo planą, vadovaujasi Bendrųjų 

ugdymo planų nuostatomis ir 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 formų ir mokymo organizavimo tvarkos parašo 

patvirtinimo“.  
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102. Suaugusiųjų pradinio, pagrindinio I dalies ugdymo programos mokiniams skiriamos 

rudens, žiemos (Kalėdų), pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.  

103. Suaugusiųjų, besimokančiųjų pagal Savarankiško mokymosi tvarkos aprašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 

V-1049 (Suvestinė redakcija 2015-10-29), konsultacijos ir įskaitos mokyklos sprendimu gali būti 

organizuojamos atostogų metu.  

104. Suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies suaugusiųjų klasė 

komplektuojama iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos.  

105. Suaugusių asmenų anksčiau įgytas išsilavinimas prilyginamas pagrindiniam 

išsilavinimui pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 20 d. 

įsakymą Nr. ISAK-661 ,,Dėl išsilavinimo prilyginimo“. 

 

106. Mokytis pagal suaugusiųjų pradinio ir/ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją 

dalį priimami asmenys, siekiantys įgyti pradinį ir/ar pagrindinį išsilavinimą.  

107. Socialinė veikla suaugusiųjų klasių mokiniams neprivaloma.  

108. 18 metų ir vyresni suaugusiųjų klasių mokiniai, besimokantys pagal pradinio, 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, gali nesimokyti menų, kūno kultūros, technologijų. 

Mokiniui, nepasirinkusiam kūno kultūros, menų ar technologijų, pamokos gali būti skiriamos 

pagal mokinio poreikius kitiems pasirinktiems dalykams mokytis.  

109. Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis įgyvendinama 

neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu.  

110. Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokantieji laiko visų savo 

individualaus ugdymo plano dalykų įskaitas. Įskaitų skaičius yra toks, kiek pamokų per savaitę 

skiriama mokytis dalykui, tačiau įskaitų per mokslo metus negali būti mažiau negu dvi, nes 

ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais.  

111. Esant mažam besimokančiųjų neakivaizdinių mokymo proceso organizavimo būdu 

skaičiui, formuojama besimokančiųjų neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu grupė. 

Dalykų mokymuisi neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu grupėje skiriama 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo 

12 punkto lentele.  

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

112. Ugdymo planų prieduose pateikiama:  

112.1. neformaliojo švietimo programų sąrašas; 

112.2. individualaus ugdymo plano sudarymo aprašas; 

112.3. pažintinės kultūrinės veiklos organizavimo aprašas; 

112.4. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo aprašas; 

112.5. namų užduočių skyrimo tvarkos aprašas; 

112.6. skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimo ugdymo per 

visų dalykų pamokas aprašas; 

112.7. mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas; 

112.8. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašas; 

112.9. pamokų skaičiaus klasei, mokiniui paskirstymas; 

112.10. integruojamųjų programų įgyvendinimo aprašas; 

112.11. integruoto gamtamokslinio, tiksliųjų mokslų, technologijų, informacinių 

technologijų, inžinerijos ir meninio ugdymo (STEAM) planas; 

112.12. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese aprašas; 

112.13. projektinės veiklos organizavimo aprašas; 

112.14. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas; 
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112.15. mokymosi pagalbos priemonių mokinių pasiekimams gerinti rekomendacijos; 

112.16. edukacinių išvykų susiejimo su ugdymo turiniu aprašas. 

__________________ 


