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RIEŠĖS GIMNAZIJOS 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Riešės gimnazijos (toliau – Gimnazija) 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą. 

2. Ugdymo plano tikslai – tikslingai, kryptingai, veiksmingai planuoti, organizuoti ir įgyvendinti 

ugdymo programas. Gimnazijoje formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas 

mokinys siektų asmeninės paţangos ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų.  

3. Ugdymo plano uţdaviniai: 

3.1. nustatyti optimalų pamokų skaičių, skirtą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programoms įgyvendinti, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, atsiţvelgiant į mokinių 

poreikius; 

3.2. numatyti ugdymo proceso būdus ir priemones, teikiant mokiniui švietimo pagalbą. 

4. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 

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

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. 

rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ (toliau – kartu Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, o kiekviena 

atskirai – Pradinio ugdymo bendrosios programos, Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), 

Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, 

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

1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais . Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. geguţės 3 d. įsakymu Nr. V-688( toliau – 

Bendrieji ugdymo planai),  Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo 

studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

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

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

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

tvarkos aprašas), ir kt. 
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II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS  

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

5. Mokslo metų pradţia – 2022 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 31 d. Mokslo metus 

sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: 

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

6. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais: 
 

6.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradţia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;  

6.2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10, I–II gimnazijos klasių 

mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokinimas – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 

ugdymo dienos; 

6.3. skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 - lapkričio 4 d. 

Ţiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodţio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Ţiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandţio 11 d. – balandţio 14 d. 

 

7. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas: 

7.1. pradinis ugdymas skirstomas į trimestrus: 

7.1.1. I trimestras nuo 2022-09-01 iki 2022-11-30; 

7.1.2. II trimestras nuo 2022-12-01 iki 2023-03-10; 

7.1.3. III trimestras nuo2023-03-13 iki 2023-06-08. 

7.2. pagrindinis ugdymas skirstomas į trimestrus: 

7.2.1. I trimestras nuo 2022-09-01 iki 2022-11-30; 

7.2.2. II trimestras nuo 2022-12-01 iki 2023-03-10; 

7.2.3. III trimestras nuo2023-03-13 iki 2023-06-22. 

7.3. vidurinis ugdymas skirstomas į pusmečius: 

7.3.1. I pusmetis nuo 2022-09-01 iki 2023-01-20; 

7.3.2. II pusmetis III g. kl. nuo 2023-01-23 iki  2023-06-15; 

 7.3.3. II pusmetis IV g. kl. Nuo 2023-01-23 iki 2023-06-01. 
 

8. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui 1–4, 5–10, I–III gimnazijos klasių 

mokiniams. Atostogų pradţią nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančia institucija. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų 

rugpjūčio 31 d. 
 

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir 

sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. 

9. Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, 

per kurias IV klasės gimnazijos mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo 

dienas po atostogų.  

10. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo 

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

ugdymo dienų skaičių. 

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

mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms 
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mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

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

ir kt.), vykdomas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 7 priedu, ir „Riešės gimnazijos Krizių 

valdymo tvarkos aprašu“ patvirtintu Riešės gimnazijos  direktoriaus 2018 m. geguţės 7 d. įsakymu Nr. 

V1-312. 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

12. Rengiant Gimnazijos ugdymo planą: 

12.1. 2022 m. geguţės 24 d. Gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-377 „Dėl gimnazijos 

ugdymo plano 2022–2023 m. m. rengimo darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė mokyklos 

ugdymo plano projektui parengti, vadovaujama direktoriaus pavaduotojo ugdymui;  

12.2. darbo grupė susitarė dėl gimnazijos ugdymo plano turinio, struktūros ir formos.  

13. Rengiant gimnazijos ugdymo planą, priimti sprendimai dėl: 

13.1. gimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimo, integruojant šias programas: 

13.1.1. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos 

stiprinimo ir prevencines veiklas: įgyvendina nuoseklią ir ilgalaikę socialines emocines kompetencijas 

ugdančią OPKUS prevencinę programą, sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti, 

vadovaudamasi Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis 2017 

m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų 

patvirtinimo“; 

13.1.2. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį integruoja į konkrečios klasės dalykų turinį; 

neformaliojo vaikų švietimo veiklas ar projektinę veiklą, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 

25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios 

programos patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos programa), Ugdymo karjerai programą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl 

Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo karjerai programa), Ţmogaus saugos 

bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. 

įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Ţmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“, vykdant pradinio 

ugdymo programą; 

13.2. ugdymo proceso organizavimo formų:  

13.2.1. gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. 1–4, 5–8 ir I–II klasėse pamokos prasideda 

nuo 8.00 val., III–IV klasėse nuo 8.55 val.;  

13.2.2. ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė 1 klasėje 

– 35 min., 2–4, 5–8 ir I–IV gimnazijos klasėse – 45 min.;  

13.2.3. gimnazija privalomai skiria minimalų pamokų skaičių per mokslo metus, nustatytą 

Bendrųjų ugdymo planų 75, 109, 129 punktuose, dalykų bendrosiose programose numatytiems 

pasiekimams pasiekti. Minimalus laikas, numatytas ugdymo programoms įgyvendinti, esant 

ypatingoms aplinkybėms negali būti maţinamas. Pamokų skaičius klasei (mokiniui) gali būti didinamas 

neviršijant Higienos normose nustatytų reikalavimų;  

13.3. mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi pagalbos teikimo, 

vykdant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas:  

13.3.1. gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 

aukštesnių pasiekimų.  

13.3.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai atsakingi uţ mokymosi pasiekimų 

stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą.  
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13.3.3. siekiant gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, vaiko gerovės komisija 

bendradarbiaudama su klasių auklėtojais ir dalykų mokytojais, aptaria mokinių pasiekimų gerinimo 

klausimus gimnazijos bendruomenėje, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją mokiniams, 

ypatingai iš šeimų, kuriose netinkama socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, imigrantams ir 

kitiems, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji, taip pat likusiems kurso kartoti;  

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

sprendţia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo prieţastis;  

13.3.5. tobulinant gimnazijos mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo procesus vadovaujamasi 

Individualios mokinio paţangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodţio 20 d. įsakymu Nr.V-1062; „Dėl Riešės 

gimnazijos individualios mokinio paţangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos 

aprašo tvirtinimo“; 

13.3.6. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines ţinias, ypatingai dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir 

poreikių mokiniams, berniukams ir mergaitėms. Mokytojai turi galimybę prireikus pasitelkti švietimo 

pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsiţvelgiant į mokinių mokymosi 

pagalbos poreikius;  

13.3.7. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą.  

13.3.8. gimnazija uţtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: ţemų pasiekimų prevenciją 

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

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

gauti namuose ir pan.).  

13.3.9. mokinių pasiekimai gimnazijoje stebimi ir analizuojami (klasių auklėtojai kartą per 

mėnesį apie individualią mokinio paţangą atsiskaito skyrių vedėjams), laiku identifikuojami kylantys 

mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus vaiko gerovės komisijos posėdţiuose 

skyrių vedėjai informuoja pagalbos mokiniui specialistus, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kartu 

tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo.  

13.4. mokymosi pagalba teikiama:  

13.4.1. pamokoje kaip grįţtamasis ryšys, pagal jį nedelsiant koreguojamas mokinio mokymasis, 

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

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

mokytojas pagal mokymosi pagalbos poreikį;  

13.4.3. organizuojant pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams.  

13.5. teikiant mokymosi pagalbą, pagal poreikį sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus 

pobūdţio pagalbos, grupės. Šios grupės gali būti sudaromos ir iš gretimų klasių mokinių. Išskirtiniais 

atvejais mokymosi pagalba gali būti skiriama ir individualiai.  

13.6. siekiant pagerinti mokinių paţangą ir pasiekimus: 

13.6.1. suteikiama pagalba pirmiausia tiems mokiniams, kurių pasiekimai ţemi arba aukščiausi;  

13.6.2. sudaromos sąlygos gimnazijoje atlikti namų darbų uţduotis; 

13.6.3 į vaikų ugdymo procesą gimnazijoje įtraukiami mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ne tik 

sprendţiant vaikų ugdymosi problemas, bet ir teikiant įvairią mokymosi pagalbą, supaţindinant su 

darbo ir profesijų pasauliu, organizuojant gimnazijos gyvenimą.  

13.7. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, pagrindinio 

ugdymo programoje naudojamo: 

13.7.1. pamokoms-konsultacijoms, kurios skirtos mokymosi pagalbai teikti;  

13.7.2. pasirenkamiesiems dalykams mokyti;  

13.7.3. dalyko moduliams mokyti;  

13.7.4. dalyko papildomoms pamokoms; 

13.7.5. atvykusio mokinio(-ių) pradėtai uţsienio kalbai tęsti;  
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13.7.6. mokymosi pagalba mokiniui teikiama, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) 

ţemesnis, nei numatyta Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro 

paţangos, kai kontrolinis darbas įvertinamas nepatenkinamai; kai mokinys dėl ligos ar kitų prieţasčių 

praleido dalį pamokų ir pan. Mokymosi pagalbos teikimo daţnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos 

poreikio mokiniui.  

13.8. švietimo pagalbos teikimo: 

13.8.1. gimnazija plėtoja karjeros paslaugų teikimą mokiniams;  

13.8.2. ugdymo procese integruojamas įgytų gebėjimų taikymas į mokinių mokymąsi, ugdymas 

su gyvenimo aktualijomis;  

13.8.3 realizuojamas diferencijavimo modelis per lietuvių kalbos ir matematikos modulių 

pamokas I–II klasėse;  

13.8.4. įgyvendinamas dalyko ir dalyko modulio integravimas III–IV klasėse; 

13.8.5. įgyvendinamas trumpalaikis integruotas dalykų mokymas I–II klasėse (matematika ir 

informacinės technologijos, dailė ir informacinės technologijos, technologijos ir informacinės 

technologijos); 

13.8.6. įgyvendinamas Pasipriešinimo istorijos kurso integravimas į pilietiškumo pagrindų dalyką 

II-ose gimnazijos klasėse;  

13.9. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo: 

13.9.1. gimnazija sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam netinkamas socialines, 

ekonomines, kultūrines sąlygas, pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų 

švietimo programas; 

13.9.2 gimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje, bendradarbiaudama su mokinių taryba, 

įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo (toliau – NŠV) poreikius, juos tikslina 

mokslo metų pradţioje ir, atsiţvelgdama į juos, siūlo neformaliojo švietimo programas. 

13.9.3. neformaliojo švietimo, veiklos tikslai ir pasirinkimo galimybės gimnazijoje: 

13.9.3.1. neformalusis švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas, vykdomas 

aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo tikslus;  

13.9.3.2. mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne maţesnis kaip 12. Grupės 

sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių ar gretimų klasių mokinių. Mokinių grupės sudėtis per mokslo 

metus gali keistis;  

13.9.3.3. NŠV organizuojamas šiomis kryptimis: sportinė veikla, meninė raiška, kraštotyrinis, 

ekologinis, pilietinis ugdymas, karjeros ugdymas, STEAM;  

13.9.3.4. NŠV įrašoma į neformaliojo švietimo tvarkaraštį, pildoma elektroniniame dienyne.  

13.9.4.Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos pagal poreikį.  

13.10. Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimo: 

13.10.1. 3 klasėje skiriama 1 valanda matematikos papildomai pamokai 

13.10.2. 4 klasėje skiriama 1 valanda informacinių technologijų pamokai. 

13.10.3. 5 klasėse skiriama 0,5 valandos lietuvių kalbos ir literatūros papildomai pamokai 

13.10.4. I-oje klasėje po 1 val. skiriama lietuvių kalbos ir matematikos moduliams, realizuojant 

diferencijuotą mokymą; 

13.10.5. II-oje klasėje po 1 val. skiriama lietuvių kalbos ir matematikos moduliams, realizuojant 

diferencijuotą mokymą;  

13.10.6. III–IV klasėse skiriamos valandos dalykų moduliams ir pasirenkamiesiems dalykams.  

14. Ugdymo planą gimnazijos direktorius tvirtina iki mokslo metų pradţios, suderinęs su 

Gimnazijos taryba. Ugdymo planas suderinamas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 
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15. Gimnazijoje Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, 

prevencinės, Ugdymo karjerai programos įgyvendinamos integruojant į konkrečios klasės dalykų turinį, 

per neformaliojo vaikų švietimo veiklas ar projektinę veiklą. 

16. Gimnazija nacionalinio saugumo, informacinio raštingumo, verslumo, finansinio raštingumo, 

antikorupcinio ugdymo temas integruoja į konkrečios klasės dalykų turinį, per neformaliojo vaikų 

švietimo veiklas ar  projektinę veiklą. 

17. Etninės kultūros ugdymas: 

17.1. pradinio ugdymo programoje etninės kultūros ugdymas integruojamas į dalykų programas. 

17.2. pagrindinio ugdymo programoje etninė kultūrinė veikla įgyvendinama vadovaujantis 

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, vidurinio ugdymo programoje – 

vadovaujantis Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, kurios patvirtintos Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandţio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio 

ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

programos patvirtinimo“. 

18. Ugdymo veiklos, atsiţvelgiant į Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose ir 

Vidurinio ugdymo bendrosiose programose (toliau kartu – bendrosios programos) numatytą dalykų 

turinį, gali būti organizuotos uţ mokyklos ribų, pavyzdţiui, muziejuose, atviros prieigos centruose ir kt. 

Yra skiriama 10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus minėtoms veikloms įgyvendinti. Mokinio 

mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei pamoka, 

perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal pamokos (-ų) trukmę. 

19. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra 

privaloma. Jai skiriama 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama 

dienyne. Rekomenduojama numatyti galimybę mokiniui atlikti šio pobūdţio veiklas savarankiškai arba 

grupelėmis ir glaudţiai bendradarbiaujant su asociacijomis, vietos savivaldos institucijomis ir kt. 

Mokiniams, pateikusiems paţymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką tarnybą pagal 

Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birţelio 22 d. įsakymu Nr. A1-317„Dėl Jaunimo 

savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-pilietinė veikla. 

20. Gimnazija sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną – prieš pamokas ar (ir) tarp pamokų – 

uţsiimti aktyvia veikla. Rekomenduojama ne trumpesnė kaip 20 min. aktyvioms veikloms skirta 

pertrauka. 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS.  

MOKINIO PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

21. Gimnazija  priima sprendimą dėl mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo. Mokinio 

individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi poreikiams 

pritaikytas ugdymo(si) planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, prisiimti asmeninę 

atsakomybę uţ mokymąsi. Individualų ugdymo planą:  

21.1. privaloma sudaryti mokiniui, kuris: 

21.1.1. mokosi pagal vidurinio ugdymo programą; 

21.1.2. mokomas namie; 

521.1.3. turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių; 

21.1.4. atvykęs mokytis iš uţsienio; 

21.2. sudaromas mokiniui, kurio: 
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21.2.1. mokymosi pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) ţemesnis, nei numatyta Pradinio 

ugdymo bendrosiose programose ar Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro 

paţangos; jei nepasiekiamas patenkinamas lygis nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu; 

21.2.2. pasiekimai aukšti (ypač mokinio, galinčio pasiekti aukščiausią ir aukštą lygius, gabumams 

plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti individualios paţangos). 

22. Mokinio pasiekimai ir paţanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis: 

22.1. teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir paţangos 

vertinimą;  

22.2. Individualios mokinių paţangos, stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu 2019 m. gruodţio 20 d. Riešės gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-1062.  

23. Mokinio vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu ( įskaityta / neįskaityta) ir (arba) balu, taikant 

10 balų vertinimo sistemą.  

24. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime gimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos arba mokyklos vadovo sprendimu. Mokinio pasiekimų 

rezultatai naudojami ugdymo procese mokinio mokymuisi planuoti ir neįskaičiuojami į ugdymo 

laikotarpio (trimestro, pusmečio) įvertinimą.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

25. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. Vadovaujantis Lietuvos 

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

saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 

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

patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma), mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas 

tvarkaraštis.  

26. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir skyrių vedėjai vykdo mokinių mokymosi krūvio 

stebėseną. Remdamasi turimais duomenimis apie mokinių mokymosi krūvį, priima sprendimus dėl 

mokymosi krūvių sureguliavimo.  

27. Pirmosios klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pradinio ugdymo programą, ir 

penktosios klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją 

dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius per savaitę.  Didesnis uţ minimalų privalomų 

pamokų skaičius dalykams skiriamas suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Kitų klasių 

mokiniams bendras pamokų skaičius per savaitę gali būti ir didesnis, nei numatyta Bendrųjų ugdymo 

planų 75, 109 punktuose.  

28. Esant poreikiui, mokymosi pagalbai gali būti skiriamos trumpalaikės ir / arba ilgalaikės 

konsultacijos. Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės uţ pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio 

mokymosi krūvį. Ilgalaikės konsultacijos (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi krūvį.  

29. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniame dienyne ar kitu būdu informuojami apie 

mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos formą ir, vykstant konsultacijoms, apie mokinio 

daromą paţangą.  

30. Vadovaujantis gimnazijoje patvirtintais susitarimais: 

30.1. mokiniui, kuris atstovauja mokyklai varţybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, 

savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymo(si) dienų skaičių. Mokinio 

prašymu poilsio dienos gali būti nukeliamos į artimiausias darbo dienas;  
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30.2. mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varţybose, gali būti 

suteikiamas laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymo(si) dienų skaičių.  

31. Mokinys, jeigu pageidauja, mokyklos vadovo įsakymu atleidţiamas nuo dalies ar visų 

pamokų lankymo tų dalykų:  

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

prizinės vietos laimėtojas;  

31.2. kurių mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, taip pat formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas) ar jas yra baigęs.  

32. Mokinys, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pageidauja būti 

atleidţiamas nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, gimnazijos teikia prašymą ir neformaliojo 

vaikų švietimo programas ar jų nuorodas iki mokyklos nustatytos datos. 

33. Sprendimas dėl atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokų priimamas, jei dalyko mokytojas, 

įvertinęs neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, pripaţįsta, kad neformaliojo vaikų švietimo 

programos turinys dera su Bendrųjų programų turiniu. Dalykas, nuo kurio dalies ar visų pamokų 

mokinys atleidţiamas, įskaitomas į mokinio individualųjį planą, jei jis yra rengiamas. Mokiniui 

nerekomenduojama teikti prašymo dėl atleidimo nuo dalies ar visų pamokų lankymo to dalyko, kurio 

brandos egzaminą planuoja laikyti.  

34. Gimnazija priima sprendimus dėl menų ar fizinio ugdymo dalykų ir kitų dalykų vertinimų, 

gautų mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, įskaitymo ir konvertavimo į 

paţymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę ar lygį (pradiniame ugdyme). 

35. Mokinys, atleistas nuo menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, jų metu gali 

uţsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. Jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį 

yra pirmosios ar paskutinės, mokiniai mokyklos sprendimu į mokyklą gali atvykti vėliau arba išvykti 

anksčiau. Apie tai mokykla informuoja tėvus. 

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL PRADINIO 

AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

36. Mokymosi pagalba ugdymo procese turi būti teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji 

reikalinga. Ypač svarbi mokymosi pagalba mokiniui:  

36.1. dėl ligos ar kitų prieţasčių praleidusiam dalį pamokų;  

36.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų uţduočių įvertinimą;  

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

36.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) ţemesnis, nei numatyta Pradinio ar Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro paţangos;  

36.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis;  

36.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygio ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta mokymosi 

sritimi; 

36.7. kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

37. Gimnazija pagal poreikį uţtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: ţemų pasiekimų 

prevenciją, intervenciją sprendţiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones (suteikiama tai, 

ko mokiniai negali gauti namuose, ir pan.).  

38. Uţ mokymosi pagalbos teikimo organizavimą gimnazijoje atsakingi ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjai. 
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SEPTINTASIS SKIRSNIS  

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

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

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

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

40. Ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

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

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

kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma;  

41.3. uţsienio kalboms, jei klasėje mokosi ne maţiau kaip 20 mokinių pradinio ugdymo 

programoje, ne maţiau kaip 21 mokinys – pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose. 

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS  

 

42. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

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

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

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje ir namuose organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

43. Mokiniai mokomi namie savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Mokiniui, mokomam namie, gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

atsiţvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą. 

44. Pradinio ugdymo bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal atskirus 

ugdymo dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį.  

45. Mokiniams, kurie mokosi namie: 

45.1. pagal pradinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

45.1.1. 1–3 klasėse skiriama 315 pamokų per mokslo metus (9 pamokos per savaitę)  Pradinio 

ugdymo bendrųjų programų ugdymo dalykams įgyvendinti;  

45.1.2. 4 klasėje – 385 pamokos per mokslo metus (11 pamokų per savaitę). 

45.2. pagal pagrindinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

45.2.1. 5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus (12 pamokų per savaitę);  

45.2.2. 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus (13 pamokų per savaitę);  

45.2.3. 9–10, gimnazijos I–II klasėse – 555 pamokos per mokslo metus (15 pamokų per savaitę);  

45.3. pagal vidurinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

45.3.1. gimnazijos III klasėje – 504 (14 pamokų per savaitę);  

45.3.2. gimnazijos IV klasėje – 476 pamokos per mokslo metus (14 pamokų per savaitę).  

46. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos vadovo įsakymu mokinys, 

kuris mokosi namie pagal pradinio ugdymo programą, gali nesimokyti menų ir fizinio ugdymo, pagal 
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pagrindinio ugdymo programą – dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo, pagal vidurinio 

ugdymo programą – meninio ugdymo ir technologijų pasirinkto dalyko, technologijų, fizinio ugdymo. 

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

Pamokos, gydytojo leidimu lankomos mokykloje, įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą.  

47. Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų 

pamokų per savaitę mokymosi pasiekimams gerinti. 

 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

48. Pradinio ugdymo bendrųjų programų turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis 

ugdymas, matematinis ugdymas, informacinių technologijų ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis 

ugdymas, meninis ugdymas, fizinis ugdymas. 

49. Gimnazija, įgyvendindama pradinio ugdymo turinį, susitaria dėl: 

49.1. ugdymo procesą organizuojant pamoka, nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1–4 

klasėse numatomas vadovaujantis Higienos norma;  

49.2. ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo formomis 

(kūrybinėmis dirbtuvėmis, edukaciniu uţsiėmimu, išvyka)  įgyvendinamas ir dalykų programų, ir 

integruoto ugdymo turinys; 

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

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

49.4. Gimnazija 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; 

50. Minimalus pamokų skaičius Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per vienerius 

mokslo metus ir per savaitę, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 minutės ir 2–4 klasėse – 45 minutės: 

 

Dalykai 
1 klasė 

 

 

2 klasė 

 

 

3 klasė 

 

4 klasė 

 

Iš viso 

skiriama 

pamokų 

Pradinio 

ugdymo 

programai 

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 
35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 140 (4) 

Lietuvių kalba  280 (8) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 1015 (29) 

Uţsienio kalba (anglų, 

prancūzų ar vokiečių) 
0 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6) 

Matematika 140 (4) 175 (5) 175(4+1) 175 (5) 630(18) 

Pasaulio paţinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Dailė ir technologijos 
70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

280 

(8) 
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Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Šokis 35 (1) 35(1) 35(1) 35(1) 35(1) 

Fizinis ugdymas 105 (3)  105 (3) 105 (3) 105 (3) 420 (12) 

Iš viso privalomų 

pamokų skaičius metams  

805 

(23) 

875 

(25) 

875 

 (25) 

875 

(25) 

3430 

(94) 

Pamokos, skiriamos 

mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti  

70  

(2) 

105 

(3) 

175 

(5) 

Neformalusis švietimas 140 (4) 140 (4) 280 (8) 
  Pamokos, skirtos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti : 

 1 kl. -  1 pamoka grupinėms konsultacijoms 

 2 kl. – 1 pamoka  grupinėms konsultacijoms 

 3 kl. – 1 pamoka matematikai, 0,5  pamokos grupinėms konsultacijoms  

 4 kl. -  1 pamoka informacinėms technologijoms, 0,5  pamokos grupinėms konsultacijoms 

  

51. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro: privalomos pamokos visiems klasės mokiniams; 

pamokos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti; pamokos dalyko, kuriam mokyti klasė 

dalijama į grupes; valandos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti. 
 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

52. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:  

52.1. dorinis ugdymas:  

52.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tradicinės 

religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą;  

52.1.2. mokykloje, kuri negali uţtikrinti mokinių ar jų tėvų (globėjų) pageidaujamos tradicinės 

religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos mokymo, mokiniui įskaitomas tikybos mokymas 

sekmadieninėje mokykloje ar kitoje tikybos mokymo grupėje pagal Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymo 31 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju mokykla nustato mokymosi 

pasiekimų įskaitymo tvarką;  

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

(globėjų) pateiktą prašymą;  

52.2. kalbinis ugdymas: 

52.2.1. lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą; 

52.2.2. pirmosios uţsienio kalbos mokymas: 

52.2.2.1. pirmosios uţsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais. 

52.2.2.2. mokykla siūlo mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) parinkti mokiniui pirmąją 

uţsienio kalbą vieną iš trijų Europos kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) (toliau – uţsienio kalba); 

52.3. socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

52.3.1. socialiniam ir gamtamoksliniam ugdymui skiriama po pusė pasaulio paţinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko, iš kurio ne maţiau kaip viena ketvirtoji turi būti skiriama praktinei patyriminei 

veiklai; 
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52.3.2. socialiniams gebėjimams ugdyti dalis (ne maţiau kaip vieną ketvirtąją) pasaulio paţinimo 

dalyko laiko skiriama ugdymo procesą organizuoti socialinės, kultūrinės aplinkos paţinimui palankioje 

aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.); 

52.4. fizinis ugdymas: 

52.4.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės gali būti organizuojamos taip: 

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

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

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

52.4.2. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu 

organizuojamos judriosios pertraukos ar fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos;  

52.5. meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis,):  

52.5.1. gimnazija skiria dvi valandas dailės ir technologijų dalykui, 2 val. muzikos dalykui 

mokykla ir 1 val. šokio dalykui. 

52.5.2. technologiniam ugdymui rekomenduojama skirti ne maţiau kaip vieną trečiąją dailės ir 

technologijų dalykui skiriamo laiko; 

52.6. informacinės technologijos: 

52.6.1. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese 

naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos; 

52.6.2. 4 klasėje atskira informacinių technologijų pamoka skiriama iš pamokų, skirtų mokinių 

poreikiams tenkinti. 

 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

53. Gimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo 

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

uţsienio kalba, antroji uţsienio kalba; matematika; gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas: 

istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika; 

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

įgūdţių ugdymas.  

54. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programos ugdymo turinį, skiria 1 mėnesio 

adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją 

dalis ir naujai atvykusiems mokiniams. Per adaptacinį laikotarpį stebima individuali paţanga, mokinių 

pasiekimai ir paţanga paţymiais nevertinami. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

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

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

mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą  rinkasi dvejiems metams (5–6, 7–8, gimnazijos 

I–II klasėms).  

56. Uţsienio kalba:  
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56.1. uţsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi kaip 

pirmosios uţsienio kalbos iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

56.2. antrosios uţsienio kalbos mokyti privaloma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

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

antrąją uţsienio kalbą: prancūzų, rusų, vokiečių. Gimnazija sudaro sąlygas mokytis pasirinktos kalbos. 

56.3. keisti uţsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu atveju, 

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

Pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar uţsienio 

mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl objektyvių prieţasčių negali sudaryti mokiniui galimybės 

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

sudaromos sąlygos pradėti mokytis uţsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų 

skirtumus: 

56.3.1. vienus mokslo metus jam skiriama ne maţiau nei viena papildoma uţsienio kalbos 

pamoka per savaitę; 

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

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

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

įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Gimnazija sudaro 

mokiniui individualų uţsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje uţsienio kalbos pamokų 

lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse; 

57. Gamtos mokslai:  

57.1. gimnazija uţtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdţiams ugdyti gamtos mokslų 

dalykų turinyje būtų skiriama ne maţiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.  

57.2. mokiniui, kuris mokėsi ne atskirų gamtos mokslų dalykų – biologijos, chemijos, fizikos, o 

vieno gamtos mokslų dalyko ir jo pasiekimai įvertinti tik vienu įvertinimu (paţymiu),  atvykus mokytis 

į Riešės gimnaziją, kurioje gamtos mokslų dalykai vertinami atskirai, jo įvertinimas dauginamas iš 3; 

57.3. gimnazija sudaro mokiniams galimybes dalyvauti gamtos, technologijų, inţinerijos, 

matematikos ir menų centrų STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) vykdomose 

neformaliojo vaikų švietimo programų veiklose, vykstant į juos ir / ar nuotoliniu būdu.  

58.Technologijos:  

58.1. mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasėse), 

kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirsčius laiką mitybos, tekstilės, konstrukcinių medţiagų 

ir elektronikos technologijų programoms; 

58.2. mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Šio kurso 

programos įgyvendinamos pamokose, organizuojant ekskursijas intensyvinant dėstymą skiriant ne 

vieną, o keletą viena po kitos vykstančių pamokų; 

58.3. Mokiniai, baigę integruoto technologijų kurso programą, pagal savo interesus ir polinkius 

renkasi kurią nors privalomą technologijų programą (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medţiagų, 

elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų). Pasirinktą technologijų programą mokiniai gali keisti 

savarankiškai pasiruošę ir atsiskaitę mokytojui uţ programos dalį. Keitimas įforminamas direktoriaus 

įsakymu.  

59. Informacinės technologijos: 

59.1. 5–8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos per dvejus metus. 7 klasėje vieną pusmetį 

pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui (apie 50 procentų metinių 

pamokų), o kitą pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai su kitais dalykais (kiti 50 
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procentų pamokų); 8 klasėje – vieną pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai (apie 50 

procentų metinių pamokų), o kitą pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios 

programos kursui (kiti 50 procentų pamokų). 

59.2. I–II klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų modulių: programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių 

kūrimo pradmenų. Modulį renkasi mokinys. 

60. Socialiniai mokslai:  

60.1 Gimnazija, įgyvendindama socialinių mokslų ugdymo turinį, gimnazijos I–II klasių mokinių 

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

dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus. Projektinė veikla numatoma rengiamuose ilgalaikiuose 

dalykų planuose  

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

istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas;  

60.3. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojamos Lietuvos 

ir pasaulio realijos, kurios turi būti nuolat sistemingai atskleidţiamos, aptariant su mokiniais 

nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: Lietuvos Respublikos nacionalinio 

saugumo samprata ir sistema, 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; 

61. Fizinis ugdymas: 

61.1. Gimnazijoje organizuojamos fizinio ugdymo pamokos visai klasei, nesudarant atskirų 

mergaičių ir berniukų grupių. 

61.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaromos fizinio aktyvumo 

rinkimosi galimybės:  

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

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsiţvelgiant į savijautą; 

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

mokykloje. 

61.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdţio negalintiesiems atlikti įprastų uţduočių mokytojas skiria 

alternatyvias atsiskaitymo uţduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas; 

61.4. mokykla mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 

ligos, siūlo kitą veiklą (pavyzdţiui, stalo ţaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). Mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo 

pamokų, kurie mokosi sporto formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programas, taip pat gali būti pasiūlytos panašios veiklos. 

62. Projektinės veiklos įgyvendinamos  5–8 klasėse  ir I, II  gimnazijos klasėse: 

62.1. 5–8 ir II gimnazijos klasėse vykdomos trumpalaikės projektinės veiklos, integruojamos į 

dalykų pamokas. 

62.2. I gimnazijos klasės mokiniai atlieka mokslo metų trukmės projektinį darbą.  
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63. Minimalus pamokų skaičius pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma 

kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per vienerius mokslo metus ir 

per savaitę, kai pamokos trukmė – 45 minutės: 

 

Dalykai Klasės 

5 6 7 8 

Dorinis ugdymas 

(tikyba, etika) 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Lietuvių kalba ir literatūra 6/5 5 5 5 

Uţsienio kalba (1-oji) anglų k. 3 3 3 3 

Uţsienio kalba (2-oji) rusų 

kalba 
 2 2 2 

Uţsienio kalba (2-oji) 

vokiečių k. 
 2 2 2 

Uţsienio kalba (2-oji) 

prancūzų k 
 2 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Informacinės technologijos 1 1 1/0;(0/1) 0/1;(1/0) 

Gamta ir ţmogus 2 2   

Biologija   2 1 

Chemija    2 

Fizika   1 2 

Istorija 2 2 2 2 

Geografija  2 2 2 

Dailė 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 

Technologijos 2 2 2 1 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 

Ţmogaus sauga 0/1 1/0 0/1;(1/0) 1/0;(0/1) 

Socialinė-pilietinė veikla** 10** 10** 10** 10** 

Pamokų skaičius mokiniui per 

savaitę 
26/26 30/29 30/30 31/31 

Pamokų skaičius  per savaitę, 

skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti 

3 3 3 3 

Neformalusis švietimas 1,5 1,5 1,5 1,5 

 
PSTB. Uţsienio k. (2-oji): rusų k., vokiečių k., prancūzų k.  6-8, I-II  klasėse formuojamos jungiant paralelinių klasių 

pogrupius. 

**- pamokų skaičius per mokslo metus.  

Pamokos, skirtos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti : 

 5 kl. -  0,5 pamokos lietuvių kalbai , 2,5  pamokos grupinėms konsultacijoms 

 6 – 8  kl. – po 3  pamokas grupinėms konsultacijoms 

  

I-II  gimnazijos klasės 
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Dalykai     /   Klasės I  gimnazijos klasės II gimnazijos klasės 

Dorinis ugdymas:  tikyba, 

etika 

1 1 

Lietuvių kalba ir literatūra 4 5 

Uţsienio kalba (1-oji) 

anglų kalba 

3 3 

Uţsienio kalba (2-oji)  rusų 

kalba 

2 

 

2 

 

Uţsienio kalba (2-oji) 

vokiečių kalba 

2 2 

Uţsienio kalba (2-oji) 

prancūzų kalba 

2 2 

Matematika 4 4 

Informacinės technologijos 1 1 

Biologija 2 1 

Chemija 2 2 

Fizika 2 2 

Istorija 2 2 

Pilietiškumo  pagrindai 1 1 

Geografija 2 1 

Ekonomika ir verslumas 1  

Dailė 1 1 

Muzika 1 1 

Technologijos 1 2 

Fizinis ugdymas 2 2 

Ţmogaus sauga  1/0 

Lietuvių kalbos modulis 1* 1* 

Matematikos modulis  1* 

Projektinė veikla 1  

Socialinė-pilietinė veikla** 10** 10** 

Pamokų skaičius mokiniui 

per savaitę 

34/34 34/33 

Pamokų skaičius  per 

savaitę, skirtas ugdymo 

poreikiams tenkinti 

5 3 

Neformalusis švietimas 2 3 

PSTB. * paţymėtos pamokos, skirtos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti;. 

Pamokos, skirtos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti : I g. kl. – 1 pamoka lietuvių kalbos moduliui, 4 pamokos 

grupinėms konsultacijoms; 
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 II g.  kl. – 1 pamoka lietuvių kalbos moduliui, 1 pamoka matematikos moduliui, 1 pamoka grupinėms 

konsultacijoms. 

   Uţsienio k. (2-oji): prancūzų k.,  vokiečių k. I-II-ose klasėse formuojama  iš paralelinių  klasių. 

**- pamokų skaičius per mokslo metus. 
 

    64. 2022–2023 m. m. pasirenkamųjų modulių, projektų sąrašas I–II klasėms: 

 

Eil. 

Nr. 

 

Turinys 

 

Paskirtis 

 

Klasė 

Savaitinis 

valandų 

skaičius 

Pastabos 

1. Karjeros ugdymas Karjeros kompetencijų 

ugdymo modulis 

I, II 0,5  

2. Samprotaujamojo rašinio 

kūrimas 

Lietuvių k. modulis II 1  

3. Kalbėkime angliškai 

 

Modulis anglų k. 

leksikai ugdyti 

I–II 1  

4. Anglų k. laikai ir jų 

vartojimas 

Kartojimo modulis I 1  

5. Ar moki bendrauti 

angliškai 

Į kalbinę veiklą 

orientuotas modulis 

II 1  

6. Easyenglish Modulis I 1  

7. Politeenglish Modulis II 1  

8. Lietuvos ir Europos 

kultūra mano akimis 
Modulis I 1  

9. Keliaukime, paţinkime 

ţmones 

Rusų k. modulis I–II 1  

10. Matematika Modulis I 1  

11. Matematika Modulis II 1  

12. Programavimo pradmenys Modulis I–II 1  

13. Tinklapių kūrimo 

pradmenys 
Modulis I–II 1  

14. Kompiuterinės leidybos 

pradmenys 
Modulis I–II 1  

15. Biotechnologijos Pasirenkamas dalykas I–II 1  

16. Lietuvių etninė kultūra 19-

20 a.pr. 
Istorijos modulis I 1  

17. Tinklinis Sporto šakos modulis I–II 2  

18. Varţybų organizavimas ir 

teisėjavimas 
Sporto šakos modulis I–II 2  

19.  Vartojimo kultūra Pasirenkamas dalykas II 1  

20. Praktinė lietuvių kalba Modulis I–II 1  

21. Romantizmo ir realizmo 

literatūra 
Modulis I–II 1  
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22. Lietuvių kalbos rašyba ir 

skyryba 
Modulis I–II 1  

23. Robotika Neformalus švietimas I–II 1  

24. Modeliavimas Neformalus švietimas I–II 1  

25. Elektronika Neformalus švietimas I–II 1  

 

 

IV SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

65. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. 

65.1. Gimnazija įgyvendina Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro šios sritys: 

dorinis ugdymas (etika, katalikų tikyba) lietuvių kalba ir literatūra, uţsienio kalbos matematika; 

gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika, socialinis ugdymas: istorija, geografija, 

ekonomika ir verslumas,  meninis ugdymas: dailė, fotografija, muzika, šokis, informacinės 

technologijos; technologijos; fizinis ugdymas, braiţyba, bendrųjų kompetencijų ugdymas. 

65.2. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro: 

65.2.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai, 

pavyzdţiui, dalykų moduliai, dalykai, brandos darbas;  

65.2.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai, pasirenkami 

profesinio mokymo programos moduliai. Pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri 

dalykai.  

66. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir 

atsiţvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius renkasi 

mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendţia dėl vieno brandos darbo III arba IV 

gimnazijos klasėje. 

67. Mokinys kartu su mokytojais, padedant tėvams (globėjams, rūpintojams), pasirengia 

individualų ugdymo planą pagal gimnazijos nustatytą individualaus ugdymo plano struktūrą. 

68. Individualų ugdymo planą mokinys gali keisti pagal gimnazijos nustatytą individualaus plano 

keitimo tvarką: 

68.1. jeigu III–IV gimnazijos klasių mokinys nori pereiti prie aukštesnio lygmens programos, turi 

išlaikyti įskaitą iš dalyko programų skirtumo. Jei mokinys pereina prie ţemesnio lygmens programos – 

laikyti įskaitos nereikia, jeigu jį tenkina turimas įvertinimas. Jeigu mokinys nori pradėti mokytis naujo 

dalyko programos, jis turi savarankiškai pasiruošti ir atsiskaityti iš dalyko programos, kurią praleido. 

Mokinio individualaus ugdymo plano keitimai įforminami direktoriaus įsakymu; 

68.2. jeigu III–IV gimnazijos klasių mokinys planuoja pereiti prie kito dalyko kurso, mokinys 

privalo apie savo apsisprendimą informuoti dalyko mokytoją ir aptarti programos skirtumo likvidavimo 

priimtinus variantus, parašyti prašymą, suderinti galimybes su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ar 

gimnazijos skyriaus vedėju. Prašyme mokinys išreiškia savo apsisprendimą, kartu su pavaduotoju 

ugdymui ar gimnazijos skyriaus vedėju perţiūri individualų mokymosi planą, galimybę pakeisti 

tvarkaraštį (jeigu to reikia). Suderinti mokinio ketinimai įforminami direktoriaus įsakymu, su kuriuo 

supaţindinamas dalyko mokytojas. Mokytojas, atlikęs reikalingas procedūras, informuoja direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui ar gimnazijos skyriaus vedėją apie rezultatus. Jei mokinys pakeičia dalyko kursą, 
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atsisako ar pradeda mokytis naujo dalyko – pavaduotojas ugdymui ar Gimnazijos skyriaus vedėjas 

pakeičia įrašą individualiame mokinio plane, informuoja klasės auklėtoją.  

69. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi.  

70. Gimnazija uţtikrina, kad privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų mokinio 

individualiame plane būtų ne maţiau nei 8, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28. Didinant 

pamokų skaičių per savaitę, privalu laikytis Higienos normoje numatyto pamokų skaičiaus per dieną. 

71. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, mokykla uţtikrina galimybę įgyvendinti savo 

individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, pasiūlyti keisti pasirinktus dalykus ar modulius. 

72. Gimnazija sudaro sąlygas: 

72.1 mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei ir skatina mokinius jomis uţsiimti. Šios 

veiklos fiksuojamos socialinės veiklos apskaitos lapuose, kurių forma aptarta 2017 m. sausio 23 d. 

vykusio Klasės auklėtojų metodinės grupės susirinkimo metu.  

72.2. karjeros ugdymui: padeda mokiniams susipaţinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo 

galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir (ar) darbinę veiklą, karjerą.  

73. Į vidurinio ugdymo dalykų turinį integruojama Ţmogaus saugos ugdymo bendroji programa, 

patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-1159. 

74. Laikinosios grupės vidurinio ugdymo programai įgyvendinti sudaromos iš mokinių, kurie 

pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį, pasirenkamąjį 

dalyką.   

75. Mokinių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Gimnazijos ugdymo planų II 

skyriaus aštuntu skirsniu „Mokinių mokymo namie organizavimas“. 

76. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinis ugdymas organizuojamas, 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 107.2 ir 107.4 papunkčiais. 

77. 2022–2023 m. m. III–IV klasėse dėstomų dalykų ir jiems skirtų valandų sąrašas: 

77.1. 2022–2023 m. m. III  klasėje dėstomų dalykų ir jiems skirtų valandų sąrašas: 

 

Eil. 

Nr. 

        Dalykas Savaitinis 

val. sk. 

Kursas Mob. gr. Pastabos 

1.  Dorinis ugdymas: tikyba 

                              etika 

1 

1 

 1 

2 

 

2.  Lietuvių kalba ir 

literatūra 

5 A 3 

 

 

3.  Anglų kalba (1-oji uţs.) 3 

3 

B (B1) 

A (B2) 

1 

3 

 

4.  Rusų kalba (2-oji uţs.) 3 A(B2) 1  

5.  Prancūzų kalba (2-oji 

uţs.) 

3 A (B2) 1  

6.  Istorija 2 

3 

B 

A 

1 

1 

 

7.  Geografija 3 

2 

A 

B 

1 

1 

 

8.  Matematika 4 

5 

B 

A 

1 

2 

 

9.  Fizika 3 

 

A 

 

1 
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10.  Biologija 3 

2 

A 

B 

1 

1 

 

11.  Chemija 3 

 

A 1 

 

 

12.  Dailė 3  A 1  

13.  Muzika 2 B 1  

14.  Fotografija 2 B 2  

15.  Technologijos 2 B 1  

16.  Fizinis ugdymas 2 (4) B, A 3  

17.  Informacinės 

technologijos  

1 

2 

B 

A 

1 

2 

 

18.  Ekonomika ir verslumas 2  1  

19.  Braiţyba 2  1  

20.  Lietuvių kalbos modulis 1 

 

 2  

21.  Matematikos modulis 1 

 

 2  

22.  Istorijos  modulis 1  1  

23.  Anglų kalbos modulis 1  3  

24.  Brandos darbas     

 Neformalusis  švietimas 3   

 

 

 Valandos ugdymo 

poreikiams tenkinti 
6    

 

77.2. 2022–2023 m. m. IV klasėje dėstomų dalykų ir jiems skirtų valandų sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 

        Dalykas Savaitinis 

val. sk. 

Kursas Mob. gr. Pastabos 

1.  Dorinis ugdymas: tikyba 

                              etika 

1 

1 

 1 

1 

 

2.  Lietuvių kalba ir 

literatūra 

5 A 2 

 

 

3.  Anglų kalba (1-oji uţs.) 3 

3 

B (B1) 

A (B2) 

1 

2 

 

4.  Rusų kalba (2-oji uţs.) 3 A(B2) 1  

5.  Istorija 2 

3 

B 

A 

1 

1 
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6.  Geografija 3 

2 

A 

B 

1 

1 

 

7.  Matematika 4 

5 

B 

A 

1 

2 

 

8.  Fizika 4 A 1  

9.  Biologija 3 

2 

A 

B 

1 

1 

 

10.  Chemija 3 A 1 

 

 

11.  Dailė 3  A 1  

12.  Fotografija 2 B 1  

13.  Technologijos 2 B 1  

14.  Fizinis ugdymas 2 (4) B, A 2  

15.  Informacinės 

technologijos  

1 

2 

B 

A 

1 

1 

 

16.  Ekonomika ir verslumas 2  2  

17.  Braiţyba 2  1  

18.  Lietuvių kalbos modulis 1 

 

 2  

19.  Matematikos modulis 1 

 

 2  

20.  Istorijos  modulis 1  1  

21.  Anglų kalbos modulis 1  2  

22.  Brandos darbas     

 Neformalusis  švietimas 2   

 

 

 Valandos ugdymo 

poreikiams tenkinti 
6    

 

       78. 2022–2023 m. m. pasirenkamųjų dalykų,  modulių sąrašas III–IV klasėms: 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Turinys 

 

Paskirtis 

 

Klasė 

Savaitinis 

val. sk.  

kursas 

1.  Braiţyba pasirenk.dal. III–IV  1 

2.  Ekonomika ir verslumas pasirenk.dal. III–IV  2 
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3.  2-oji uţsienio kalba  (vokiečių 

k., prancūzų k., rusų k.) 

pasirenk.dal. III–IV  3B, 3 A 

4.  Lietuvos kultūros  istorija pasirenk.dal. III–IV  1B 

5.  Rūbų  dizainas ir siuvimo 

pagrindai 

pasirenk.dal III–IV  2B 

6.  Siuvinėjimas (dirbiniai ir 

aprangos priedai) 

pasirenk.dal III–IV  2B 

7.  Statybos ir medţio apdirbimas pasirenk.dal III–IV  2B 

8.  Grafinis dizainas pasirenk.dal III–IV  2B, 3A 

9.  Informacinės technologijos pasirenk.dal III–IV  1B, 2A 

10.  Fotografija pasirenk.dal. III–IV  2B, 3A 

11.  Kinas ir vaizduojamasis menas pasirenk.dal. III–IV  2B 

12.  Šokis pasirenk.dal. III–IV  2B 

13.  Nestandartinių matematikos 

uţdavinių sprendimas 

modulis III–IV  1 

14.  Logikos įvadas modulis III–IV  1 

15.  Funkcijos modulis III–IV  1 

16.  Problemų sprendimas fizikoje per 

kokybinius ir kiekybinius 

skaičiavimus 

modulis III–IV  1 

17.  Modernių programavimo kalbų 

įvadas 

modulis III–IV  1 

18.  Nuo teksto prie dialogo Rusų (uţs.) k. modulis III–IV  1 

19.  Mokomės rusų k., paţįstame 

Rusiją 

Rusų (uţs.) k. modulis III–IV  1 

20.  Anglų kalbos rašymo įgūdţių 

ugdymas 

Anglų (uţs.) k. modulis III–IV  1 

21.  Anglų kalbos rašymo įgūdţių 

tobulinimas 

Anglų (uţs.) k. modulis III 1 

22.  Anglų kalbos vartojimo įgūdţių 

tobulinimas 

Anglų (uţs.) k. modulis III 1 

23.  Veiksmaţodis Anglų (uţs.) k. modulis III–IV  1 

24.  Teksto suvokimas ir kūrimas Lietuvių k. modulis III–IV  1 

25.  Lietuvos ir pasaulio istorija 

šaltiniuose 

Istorijos modulis III–IV  1 

26.  Eksperimentinės chemijos 

uţdaviniai  

Modulis III–IV  1 
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27.  Sveika gyvensena Modulis III–IV  1 

28.  Karjeros ugdymas Modulis III 0,5 

29.  Psichologija pasirenk.dal. III 1 

30.  Biochemija pasirenk.dal. III–IV 1 

31.  Biofizika pasirenk.dal. III–IV  1 

32.  Teisė pasirenk.dal. III–IV  1 

33.  Filosofija pasirenk.dal. III–IV  1 

34.  Pilietiškumo ugdymo ir 

nacionalinio saugumo pagrindai 

pasirenk.dal. III–IV  1 

35.  Nestandartinių fizikos uţdavinių 

sprendimas 

Modulis III–IV  1 

 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

79. Gimnazija, rengdama ir įgyvendindama ugdymo planą, turi uţtikrinti visų mokinių įtrauktį į 

švietimą, šalinti kliūtis, dėl kurių mokinys patiria dalyvavimo švietime ir ugdymosi sunkumų, ir teikti 

būtiną švietimo pagalbą, vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

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

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

80. Gimnazija, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama bei 

įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir šio skyriaus nuostatomis 

(jei šiame skyriuje nereglamentuojama, mokykla vadovaujasi kitomis Bendrųjų ugdymo planų 

nuostatomis, reglamentuojančiomis ugdymo programų įgyvendinimą) ir atsiţvelgia į: 

80.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

80.2. formaliojo švietimo programą; 

80.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

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

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

81. Pradinio ugdymo individualizuotos ir pagrindinio ugdymo individualizuotos programos ir 

socialinių įgūdţių ugdymo programos įgyvendinimas reglamentuojamas Bendrųjų ugdymo planų 6 

priede. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 
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INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

82. Gimnazija kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia individualų 

ugdymo planą, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas ugdymo 

procese ir kitų specialistų teikiamas pagalbas, didinančias ugdymo veiksmingumą, ir kurio: 

82.1. rengimui, įgyvendinimo koordinavimui paskiria koordinuojantį asmenį, kuris kartu su 

mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato 

ugdymo ir pagalbos tikslus;  

82.2. įgyvendinimui sudaromi individualūs ugdymo planai, kurie dera su klasės, kurioje mokinys 

mokosi, tvarkaraščiu, ir uţtikrina, kad mokinys gaus ugdymą ir švietimo pagalbą tokia apimtimi, kokią 

nustato Bendrieji ugdymo planai ir rekomenduoja mokiniui pedagoginė psichologinė ar švietimo 

pagalbos tarnyba. Individualūs ugdymo planai sudaromi pagal 2021 m. sausio 13 d. Gimnazijos Vaiko 

gerovės komisijos posėdyje patvirtintą formą. 

83. Gimnazija, rengdama individualų ugdymo planą mokiniui ir vadovaudamasi Bendrųjų 

ugdymo planų 75, 109, 129 punktuose nurodytu pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo dalykų 

programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi: 

83.1. pradinio ugdymo programoje koreguojama iki 20 procentų, o pagrindinio ugdymo 

programoje iki 30 procentų dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų skaičiaus 

(nemaţindama nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

83.2. gali maţinti minimalų privalomą pamokų skaičių besimokantiesiems pagal pradinio 

ugdymo individualizuotą programą iki 10 procentų Bendrųjų ugdymo planų 75 punkte nurodytų 

pamokų skaičiaus per metus, didindama neformaliojo vaikų švietimo valandų skaičių, ir 

besimokantiesiems pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, ir Bendrųjų ugdymo planų 

109 punkte nurodytų pamokų skaičiaus per metus, didindama neformaliojo vaikų švietimo ar socialinei 

veiklai valandų skaičių; 

83.3. esant poreikiui keičia pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą, siekdama individualiame 

ugdymo plane numatytų tikslų;  

83.4. formuoja nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tų pačių ar skirtingų klasių mokinių;  

83.5. vėliau pradėti pirmosios ar antrosios uţsienio kalbos mokyti – mokinį, turintį klausos, 

įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat 

ir nepatikslintų intelekto), bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 

83.6. mokyti tik vienos uţsienio kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir 

emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), 

bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; pamokas skirti lietuvių kalbai ir 

literatūrai mokyti – mokiniui, besimokančiam mokykloje, kurioje įteisintas mokymas tautinės 

maţumos kalba, dvikalbystei ugdyti turinčiam klausos sutrikimą; 

83.7. besimokantįjį 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; 

83.8. besimokančiajam pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, jei ugdymas 

įgyvendinamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 109 punktą, vietoje kelių vienos srities dalykų galima 

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

dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti; 
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83.9. nemokyti uţsienio kalbų turinčiojo kompleksinių negalių ir (ar) kompleksinių sutrikimų, į 

kurių sudėtį įeina įvairiapusiai raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, 

intelekto, bendrieji mokymosi sutrikimai, klausos sutrikimai (išskyrus neţymų klausos sutrikimą; 

83.10. nemokyti muzikos turinčiojo klausos sutrikimą (išskyrus neţymų); 

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

lengvus), o vietoj jų mokinys gali rinktis kitus individualaus ugdymo plano dalykus, tenkinančius 

specialiuosius ugdymo(s)i poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją pedagoginę pagalbą.  

84. Mokiniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, ją pritaikant, mokinio individualus 

ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 ir 129 punktuose dalykų 

programoms įgyvendinti nurodomu pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 25 procentų. 

Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti didinamas atsiţvelgiant į mokinio 

galias ir ugdymo(si) poreikius, specialistų rekomendacijas. 

85. Gimnazija uţtikrina, kad ugdymo turinys yra pritaikomas atsiţvelgiant į individualius 

mokinio gebėjimus ir raidos sutrikimo specifiką (mokymo medţiagą pateikti įvairiais būdais (vaizdiniu, 

garsiniu ir kt.). Įtraukiant mokinį į veiklas  atsiţvelgiama į jo pomėgius, naudojamos vizualinės 

uţuominos ugdymo procese, pateikiamos galimos atsiskaitymo formos ir leidţiama mokiniui pasirinkti 

atsiskaitymo formą. 

86.
 
Gimnazija sudaro sąlygas ugdomosios veiklos metu daryti fizinio aktyvumo pertraukas, jų 

metu pagal galimybes panaudojant specialias priemones (minkštasuolius, balansavimo, supimosi 

priemones,  ir kt.). Taiko vizualinio struktūravimo metodus ir priemones pamokų ir pertraukų metu 

(struktūruoja erdves, veiklas, pamokas, pertraukas, uţduotis, naudoja vaizdinę dienotvarkę, pasirinkimų 

lenteles ir kt.) bei kitą vizualinę pagalbą. 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI PASIEKIMŲ 

IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

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

vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo 

planų 28 punkto nuostatomis. 

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

ugdymo procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdymo plane numatytus individualios 

paţangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose programose numatytais pasiekimais, 

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).  

89. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio ugdymo ir individualizuotą 

pagrindinio ugdymo programą arba socialinių įgūdţių ugdymo programą, mokymosi pasiekimų 

vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama mokykloje. Susitarimai priimami, 

atsiţvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą 

paţangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo būdus renkasi mokykla (vertinimo įrašai 

„įskaityta“, „neįskaityta“, aprašai, paţymiai ir kt.). 
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

TEIKIMAS 

 

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

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

komisijos rekomendacijas. 

91. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

91.1. 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“; 

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

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

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

pagalbos teikimo būdai; 

91.3. specialiųjų pratybų forma: individualių, maţoms grupelėms (2–4 mokiniai), grupėms (5–8 

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

būti teikiama per specialiąsias pamokas; 

91.4. kai gimnazijoje nėra reikiamos kvalifikacijos specialiųjų pedagogų, galinčių teikti ugdymą 

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

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

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

dalyko mokytojo pagalbai. 

92. Specialioji pagalba: 

92.1. teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias 

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

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

mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

92.2. teikiama mokytojo padėjėjo; 

92.3. teikiama ugdymo proceso metu. 

PENKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS PRADINIO, PAGRINDINIO, 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO 

PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

93. Gimnazija, atvykus asmeniui, baigusiam uţsienio valstybės pradinio, pagrindinio, vidurinio 

ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą: 

93.1. sudaro galimybes asmenų mokymosi tęstinumui pagal atvykusiųjų ir / ar grįţusiųjų į 

Lietuvą pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą;  

93.2. nepilnamečiam asmeniui, kuriam Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje uţsieniečiams 

suteikimo“ yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga (toliau – iš Ukrainos perkeltas mokinys), sudaro 

sąlygas mokytis ukrainiečių kalbos;. 
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93.3. išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamţiais, švietimo 

pagalbos ir intensyvumo poreikį mokytis lietuvių kalbos. Su iš Ukrainos perkeltu mokiniu papildomai 

aptaria poreikį mokytis ukrainiečių kalbos; 

93.4. su iš Ukrainos perkeltu mokiniu papildomai aptariamos ukrainiečių kalbos mokymosi 

galimybės ir numatomi mokymosi būdai. Iš Ukrainos perkeltam mokiniui pasirinkus mokytis 

ukrainiečių kalbą skiriamos 5 pamokos per savaitę. Pamokos ukrainiečių kalbai mokytis skiriamos 

perskirstant pamokas mokinio individualiame plane tarp dalykų ir iš ugdymo poreikiams tenkinti ir 

mokymosi pagalbai teikti numatytų pamokų. 

 

_______________________________________________ 

 

SUDERINTA                             SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos                                                         Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

2022 – 06 – 20 posėdţio                                                 2022 m.  spalio 5  d.  

protokoliniu nutarimu Nr. V2-11                                    raštu Nr. SR-3760 

 

 
 


