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UKMERGĖS SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2020 – 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS 

 UGDYMO PLANAS  

 
       2019-2020 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

Ukmergės Senamiesčio progimnazijos pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano 

(toliau – ugdymo planas) tikslas – formuoti kokybišką ugdymo turinį ir optimaliai organizuoti 

ugdymo procesą, kad kiekvienas mokinys siektų asmeninės paţangos ir įgytų mokymuisi visą 

gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  Ugdymo plano uţdaviniai: įvardinti pamokų 

skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti konkrečioje klasėje; kurti sąlygas STEAM 

ugdymui pagrindinio ugdymo koncentre. 

2019-2020 m. m. Ukmergės Senamiesčio progimnazija įgyvendindama ugdymo plano 

tikslus  formavo mokinių mokymosi mokytis kompetencijas, organizavo ugdymo  procesą taip, kad  

būtų uţtikrinama kiekvieno mokinio mokymosi paţanga. Didelis dėmesys buvo skiriamas pagalbai 

mokiniui, ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo efektyvinimui. Mokytojai, mokytojų 

padėjėjai, taikė aktyvius metodus pamokose,  pagalbos mokiniui specialistai dirbo individualiai  su 

mokiniais, visi progimnazijos pedagogai dalį ugdymo proceso organizavo nuotoliniu būdu, teikė 

mokiniams individualias konsultacijas.  

2019-2020 m. m. 5-8 klasių mokinių mokymosi paţangumas – 99,6 proc. Mokiniai 

aktyviai dalyvavo olimpiadose, konkursuose: respublikiniame geografijos „Adventur“ konkurse 

"Paţink Lietuvą ir pasaulį", respublikiniame projekte „Ţemė“, "Olympis", "Matematikos Kengūra", 

"Kalbų Kengūra", "Gamtos Kengūra", rajoniniame meninio skaitymo konkurse ir muzikos 

olimpiadoje. 

8b klasės mokinė Eva Blaţytė rajoninėje muzikos olimpiadoje laimėjo I vietą, 7 klasės 

mokinė Gabija Railaitė – III vietą. 5a klasės mokinė Viktorija Vaicekauskaitė matematikos 

olimpiadoje „Kengūra“ rajone laimėjo I vietą, 7 klasės mokinė Augustė Marcinkevičiūtė dalyvavo 

Vertimų ir iliustracijų vertimo iš rusų k. projekte "Tavo Ţvilgsnis 2020" ir organizatorių buvo 

įvertinta padėkos raštu. 5a klasės mokinės Augustė Kirvelaitė ir Viktorija Vaicekauskaitė dalyvavo 

respublikinėje floristinių darbų parodoje-konkurse ,,Ţiemos puokštė 2019“ ir buvo apdovanotos 

organizatorių padėkos raštais. 

2019-2020 m. m. progimnazija didelį dėmesį skyrė mokinių projektinei veiklai. 

Mokiniai aktyviai dalyvavo projekte „Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „be sienų“, „Atverk 

gerumui širdį“, „Mokantis istorijos“ ir kituose.  

Keldami ugdymo tikslus, mokytojai atsiţvelgė į mokinių asmeninę, socialinę ir 

kultūrinę patirtį, jų gyvenimo ir mokyklos veiklos kontekstą. Mokomąją medţiagą mokytojai siejo 

su kitais mokomaisiais dalykais, gyvenimo patirtimi. Tai, kad mokomoji medţiaga pamokose 

siejama su mokinių gyvenimo patirtimi, mokyklos išorinio rizikos vertinimo ataskaitoje įvardinta 

kaip gerai vykdoma mokyklos veikla. 



   

 

 2019-2020 m. m. Neformaliojo švietimo būrelių programos papildė formalųjį 

ugdymą (muziką, dailę, fizinį ugdymą, anglų kalbą). Neformaliojo švietimo programose dalyvavo 

dauguma mokinių. Ypač aktyviai mokiniai dalyvavo sportinėje ir meninės saviveiklos veiklose. 

Tėvų apklausos duomenys parodė, kad teiginiui „Mokykloje yra daug įdomių būrelių, renginių ir 

kitų veiklų“ pritarė 73 proc. tėvų. Mokinių lūkesčius atliepianti popamokinė veikla mokyklos 

išorinio rizikos vertinimo ataskaitoje įvardinta kaip gerai vykdoma mokyklos veikla. 

  6 ir 8  klasių Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatai sudarė sąlygas 

teikti jiems reikiamą pagalbą, atsiţvelgiant į duomenimis grįstus rezultatus, parodė mokinių daromą 

paţangą, nustatė, kaip tobulinti ugdymo procesą. 

  Atsiţvelgus į 2019-2020 m. m. mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų apklausos 

rezultatus, galima teigti, kad Senamiesčio progimnazijoje ir toliau sėkmingai plėtojamos socialinio 

emocinio ugdymo (toliau – SEU) nuostatos. Organizuodami ugdymo procesą, mokytojai formuoja 

ir stiprina mokinių vertybines nuostatos, pasitikėjimą savimi, bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdţius, atsakingų sprendimų priėmimus, mokiniai aktyviai dalyvauja klasės veikloje, renginiuose, 

akcijose. Progimnazijos bendruomenė skatino mokinius atsakingai mokytis, ieškoti būdų ugdymosi 

tikslų įgyvendinimui, apmąstyti savo veiklas, įvertinti klasės mikroklimatą, fiksuoti savo pasiekimų 

pokytį. Senamiesčio progimnazijos tarybos posėdţiuose buvo aptariamos ugdymo veiklos kryptys,  

mokyklos veiklos tobulinimo aspektai: mokyklos veiklos kokybės tobulinimo gairės, Geros 

mokyklos idėjų įgyvendinimas. 

   2019-2020 m. m. progimnazijos mokytojai dirbo su „Eduka klasė“ platforma, 

organizuodami mokinių mokymą nuotoliniu būdu,  aktyviai naudojo „Zoom“ bei kitas programas. 

  2019-2020 m. m. mokytojų apklausos rezultatai atskleidė, kad stiprioji progimnazijos 

pusė yra orientavimasis į mokinių poreikius, bet tobulintinas kriterijus – mokinių mokymosi 

motyvacijos stiprinimas. Mokinių pasiekimai ir paţanga analizuojama progimnazijos vaiko gerovės 

komisijos, mokytojų tarybos posėdţiuose, tačiau dalies mokinių mokymosi pasiekimai ţemi. 

Apibendrindami trimestrų, mokslo metų mokinių pasiekimų rezultatus, mokytojai koreguoja 

mokomųjų dalykų ugdymo programas, skiria mokiniams papildomas konsultacijas, diferencijuoja ir 

individualizuoja mokymo(si) uţduotis pamokose, bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistų 

komanda.    

  Atsiţvelgdama į 2018-2019 m. m. atlikto Ukmergės Senamiesčio pagrindinės 

mokyklos išorinio rizikos vertinimo rekomendacijas, 2019-2020 m. m. progimnazijos 

administracija, metodinė taryba, mokytojai:  

          1.1. siekdami uţtikrinti kiekvieno mokinio optimalią paţangą, parengė ir pradėjo 

įgyvendinti individualios mokinio pasiekimų ir paţangos stebėjimo ir pamatavimo pamokoje 

sistemą kaip pasiekimų ir paţangos pamokoje gerinimo įrankį;  

                     1.2. įgyvendindama progimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos uţdavinį 

,,Individualios mokinio paţangos vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, vienu pamokos 

kokybės stebėsenos prioritetu nustatė mokinių pasiekimų ir paţangos pamatavimą, lyginant su 

išsikeltu pamokos uţdaviniu;  

1.3. dalyvaudama projekte pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir ţmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 pagal priemonę „Kokybės krepšelis“, parengė progimnazijos 

veiklos tobulinimo planą 2020-2022 m. m., numatė lėšas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

programai įgyvendinti;  

1.4. inicijavo mokytojų susitarimus dėl individualios mokinio paţangos pamatavimo 

veiksmingų būdų ir formų, kuriuos taikant yra identifikuojami kiekvieno mokinio pasiekimai ir 

paţanga pamokoje, galima apibendrinti išmoktą medţiagą ir mokymosi rezultatus bei nusimatyti 

tolesnio ugdymosi uţdavinius, o mokytojams ‒ planuoti mokinių ugdymą(si), siekiant uţtikrinti 

optimalią kiekvieno mokinio paţangą;  

1.5. stiprino mokytojų gebėjimus pamokos uţdaviniuose numatyti uţdavinio 

įgyvendinimo kiekybinius ir kokybinius kriterijus, kuriais remiantis būtų matuojami kiekvieno 



   

 

mokinio pasiekimai ir paţanga pamokoje, lyginant su išsikeltu uţdaviniu ir bendrųjų programų 

reikalavimais;  

1.6. metodinėje taryboje aptarė ir analizavo savo veiklos sėkmes ir sunkumus – kokie 

pamokos veiksniai padeda mokiniams mokytis sėkmingiau; 

1.7. planuodami ugdymą(si) pamokoje, taikė aktyviuosius mokymosi metodus, numatė 

veiklas ir uţduotis skatinančias bendradarbiauti įvairios sudėties ir dydţio grupėse bei sukuriančias 

aplinkybes mokiniams aktyviai veikti, patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, išbandyti įvairias 

veiklas;  

1.9. planuodami pamoką, numatė konkretų, pamatuojamą, orientuotą į rezultatą (ką 

mokiniai išmoks) ir atliepiantį mokinių gebėjimus pagal bendrąsias programas, uţdavinį. Atsiţvelgs 

į mokinių skirtybes, numatys skirtingas uţduotis (turinį, veiklas), orientuotas į mokinių pasiekimų 

lygius pagal Bendrąsias programas įvairių poreikių mokiniams. Kiekvienai pamokai numatė aiškius 

vertinimo kriterijus (iš ko suţinosiu, kad uţdavinys pasiektas), aptarė su mokiniais ir pagal juos 

organizavo vertinimą ir įsivertinimą. Formuojamąjį vertinimą siejo su mokinių gebėjimais. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

2. Ukmergės Senamiesčio progimnazijos (toliau - Progimnazija) 2020-2021 metų 

pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo programos I 

dalies, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytų programų (toliau - ugdymo 

programos) ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų 

įgyvendinimą. Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, Bendrojo lavinimo ugdymo turinio 

formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija, Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo 

samprata, Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-07-02 įsakymu Nr. V-1066,  

Bendrojo lavinimo mokyklos bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais, Ukmergės Senamiesčio 

progimnazijos metiniu veiklos planu, Ukmergės Senamiesčio progimnazijos 2018-2022 metų 

strateginiu planu,  Progimnazijos vidaus įsivertinimo rekomendacijomis, mokinių, jų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) ir mokytojų siūlymais, sudaromas 2020–2021 mokslo metų progimnazijos ugdymo 

planas.  

 Progimnazijos 2020-2021 m. m. ugdymo planas parengtas, atsiţvelgiant į 

Progimnazijos 2018-2022 metų strateginius tikslus ir 2020-2021 m. m. veiklos plano prioritetus. 

Ugdymo plano tikslai:  

 2.1. siekti geresnių mokinių mokymosi rezultatų pamokoje remiantis jų pasiekimų 

įrodymais; 

2.2. diferencijuoti ir individualizuoti veiklas pamokoje atsiţvelgiant į mokinių 

skirtybes; 

2.3. padėti mokiniams mokytis, atpaţįstant savo atliekamo darbo stiprybes ir 

trūkumus; 

2.4. stiprinti bendruomeniškumą plėtojant dialogo ir susitarimų kultūrą, atvirumą 

kaitai ir tradicijų puoselėjimą. 

3. Ugdymo plano uţdaviniai:  

3.1. nustatyti dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičių konkrečioje klasėje, 

uţtikrinant Bendrosiose programose numatytus mokinių mokymosi pasiekimus; 

3.2. aprašyti pagrindinius ugdymo pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus 

(individualizuojant ir diferencijuojant, integruojant, sudarant laikinąsias grupes ir kt.); 

3.3. padėti mokiniui išsiugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas; 

3.4. nustatyti reikalavimus ugdymo procesui progimnazijoje organizuoti. 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos ir terminai: 

4.1. Apklausa raštu – tai 15-20 min. mokinių ţinių patikrinimas raštu, pabaigus nagrinėti 

potemę, logiškai uţbaigtą temos dalį. 



   

 

4.2. Apklausa ţodţiu – individualus mokinių ţinių patikrinimas ţodţiu, teiginių 

argumentavimas. 

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

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

gebėjimus, įgūdţius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne maţiau 

kaip 30 minučių. 

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

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

4.6. Progimnazijos ugdymo planas – Progimnazijoje vykdomų ugdymo programų 

įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais. 

4.7. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 

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

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

4.9. Nuotolinis mokymasis  – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai 

besimokančiuosius ir mokytoją, skiria atstumas ir/ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, 

mokymosi medţiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT). 

4.10. Mišrus mokymasis – mokymo metodas, kuris apima uţduotis klasėje ir mokymąsi 

elektroninėje erdvėje. 

4.11. Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos, apibrėţtos Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Ugdymo organizavimas 5-8 klasėse 2020–2021 mokslo metais: 

 

2020–2021 mokslo metai 

Klasės 5 6 7 8 

Ugdymo proceso pradţia 09-01 

Trimestrų trukmė 1-asis 09-01 – 11-30 

 2-asis 12-01 –  02-28 

                                    3-asis 03-01 –  06-21  

Rudens atostogos 10-26 – 10-30  

Ţiemos (Kalėdų) atostogos  12-23 – 01-05 

Ţiemos atostogos 02-15 – 02-19 

Pavasario (Velykų) atostogos 04-06 – 04-09 

Ugdymo proceso pabaiga 06-21 

Ugdymo proceso trukmė dienomis  185 

Vasaros atostogos 06-22 – 08-31 

 

6. Ugdymo procesas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą, skirstomas 

trimestrais. Trimestrų trukmę, suderinęs su progimnazijos taryba, nustato progimnazijos direktorius. 

7. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 

8. 10 ugdymo dienų 2020-2021 mokslo metais Progimnazija, suderinusi su Ukmergės 

rajono savivaldybės administracija ir įvertinusi Progimnazijos bendruomenės siūlymus, 

organizuoja: 

 
Eil. 

Nr. 
Priemonė/veikla 

Kada 

vykdoma 
Paskirtis Klasės Atsakingi ir vykdo 

1. Klasės veiklos planavimo, 

ugdymo(si) tikslų išsikėlimo 

2020-2021 m. m. diena 

2020 m. 

rugsėjo 1 d. 

Ugdymo veikla 5-8 

klasės 

Klasių vadovai 



   

 

2. Edukacinės-paţintinės 

išvykos, ekskursijos  

(2 kartus per mokslo metus) 

 

2020-2021 

m. m. 

Kultūrinė, paţintinė, 

profesinio 

informavimo, 

pilietinė veikla 

5-8  

klasės 

Klasių vadovai 

3. Senamiesčio progimnazijos 

90 metų jubiliejaus šventė 

2020 m. 

spalio mėn. 

Kultūrinė, meninė 

veikla 

5-8 

klasės 

Darbo grupė, klasių 

vadovai 

4. Šviesos šventė 2020 m. 

gruodţio  

mėn. 

Meninė veikla 5-8  

klasės 

Klasių vadovai 

5. Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė 

2021 m. 

vasario mėn. 

Meninė veikla 5-8  

klasės 

Darbo grupė, klasių 

vadovai 

5. Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo šventė 

2021 m. 

kovo mėn. 

Meninė veikla 5-8  

klasės 

Darbo grupė, klasių 

vadovai 

6. Padėkos diena 2021 m. 

geguţės mėn. 

Kultūrinė, paţintinė, 

pilietinė veikla 

5-8 

klasės 

Darbo grupė 

7. Miesto šventė 2021 m. 

birţelio mėn. 

Kultūrinė, paţintinė, 

pilietinė veikla 

5-8 

klasės 

Klasių vadovai 

8. Sveikatingumo ir sporto 

diena „Sportas – mano 

gyvenimo būdas“  

2021 m. 

birţelio mėn. 

Kultūrinė, paţintinė, 

pilietinė veikla 

5-8 

klasės 

Klasių vadovai,  

fizinio ugdymo 

mokytojas  

10. Atsisveikinimo su 

progimnazija šventė  

2021 m.  

birţelio mėn. 

Meninė veikla 5-8 

klasės 

Klasių vadovai 

 

9. Progimnazijos direktorius esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai 

ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, 

ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų ţmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai 

arba lemia ţmonių ţūtį, suţalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios 

padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės 

administracijos direktorius. Progimnazijos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo 

proceso koregavimo informuoja Ukmergės rajono savivaldybės administraciją. 

10. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, 

keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant 

aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu (progimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta 

remonto darbai progimnazijoje ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba 

organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsiţvelgiant į ypatingų 

aplinkybių ar aplinkybių progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymo organizavimo tvarka, 

esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas 

negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, nustatoma pagrindinio  

ugdymo programos ugdymo plano 10 priede. Minimalus laikas pagrindinio ugdymo bendrajai 

programai įgyvendinti organizuojant ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu nurodytas Progimnazijos pagrindinio ugdymo 

programos ugdymo plano 1 priede, pamokų skaičiumi per vienerius mokslo metus, kai pamokos 

trukmė – 45 min. Minimalus laikas, numatytas ugdymo programai įgyvendinti, esant ypatingoms 

aplinkybėms negali būti maţinamas. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. PROGIMNAZIJOS 

UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

11. Ugdymo turinys suformuotas pagal Progimnazijos tikslus, konkrečius mokinių 

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



   

 

programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. 

balandţio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ (toliau – Bendrieji ugdymo planai), 

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“ su vėlesniais pakeitimais (toliau – 

Pagrindinio 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“, Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo 

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

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birţelio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

su vėlesniais pakeitimais (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas) ir kt. 

12. Ukmergės Senamiesčio progimnazijos ugdymo planas – tai ugdymo turinio 

įgyvendinimo, vadovaujantis susitarimais, bendrųjų ugdymo planų bendrosiomis nuostatomis ir 

bendrąjį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, aprašas. Progimnazijos ugdymo plane, 

atsiţvelgiant į jos kontekstą, pateikti konkretūs ugdymo proceso organizavimo sprendimai 

Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti. Progimnazijoje susitarta dėl ugdymo 

plano turinio, struktūros ir formos ir jo įgyvendinimo galimybių. 

13. Progimnazijoje vykdomoms ugdymo programoms ir ugdymo turiniui įgyvendinti 

parengtas ugdymo planas, pagrįstas demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, 

bendradarbiavimo principais. Planą vieneriems mokslo metams parengė Ukmergės Senamiesčio 

progimnazijos direktoriaus 2020 m. balandţio 30 d. įsakymu Nr. 62V1 „Dėl darbo grupės 2020 – 

2021 m. m. progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo programų plano projektui parengti 

sudarymo“  sudaryta darbo grupė. 

14. Progimnazija, formuodama ugdymo turinį ir rengdama ugdymo planą, rėmėsi 

švietimo stebėsenos, mokyklos vidaus įsivertinimo duomenimis ir išvadomis,  mokinių pasiekimų ir 

paţangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimo, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais. 

15. Progimnazijos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas, vadovaujantis 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose (toliau – bendrosios programos) apibrėţtais mokinių 

pasiekimais, Bendraisiais ugdymo planais ir progimnazijoje priimtais susitarimais, sprendimais dėl: 

15.1. ugdymo turinio inovacijų, skatinančių proceso modernizavimo įgyvendinimą 

(projektas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 

prioriteto „Visuomenės švietimas ir ţmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 

pagal priemonę „Kokybės krepšelis“), Socialinio ir emocinio ugdymo programa „LIONS QUEST“ 

(10 priedas), projektai „Atverkime širdis gerumui“, „Rytų Lietuvos krašto buities ir mitologijos 

paveldo paieškos“, nuotolinio, mišraus mokymo, „eTwinning“ projektų pagal mokinių poreikius ir 

galimybes, gabių mokinių programa; 

15.2. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų progimnazijoje (2 priedas); 

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

visų dalykų pamokas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (3 priedas; 

mokinių pasiekimų gerinimo planas 2020-2021 m. m.); 

15.4. mokinio pasiekimų ir paţangos vertinimo formų ir laikotarpių (šeštasis skirsnis; 

aprašas dėl individualios paţangos); 

15.5. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų 

(toliau – ţemi pasiekimai) nustatymo būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių 

mokinių pasiekimams gerinti (septintasis skirsnis; aprašas dėl individualios paţangos); 

15.6. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo (II skyriaus pirmasis skirsnis, 26.2 - 

26.4 punktai); 



   

 

15.7. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų minimalus skaičius 5-8 klasėse (1 priedas), 

maksimalus skaičius konkrečioje klasėje, uţtikrinant bendrosiose programose numatytus mokinių 

pasiekimus ( 4-7 priedai); 

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

reflektuojant ugdymo procesą (veiklos stebėsenos aprašas): 

15.8.1. 5 - 8 klasių ilgalaikių planų: 

15.8.1.1. ilgalaikiai planai  koreguojami, atsiţvelgiant į mokinių mokymosi tempą, 

paţangą, pasiekimus, spragas ir jų šalinimo galimybes; 

15.8.1.2. ilgalaikiai planai parengiami mokslo metams; 

15.8.1.3. ilgalaikių planų struktūra aptariama ir nustatoma dalykų metodinių grupių bei 

metodinės tarybos susirinkimuose. Ilgalaikiai planai suderinami metodinėse grupėse iki 2020 m. 

rugpjūčio 31 d.; 

15.8.2. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, dalykų pritaikytų ir 

individualizuotų programas: 

15.8.2.1. 5-8 klasių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pritaikytos 

ir individualizuotos programas sudaromos kartu su logopedu ir spec. pedagogu, svarstomos ir 

suderinamos progimnazijos Vaiko gerovės komisijoje ir pateikiamos tvirtinti progimnazijos 

direktoriui: I trimestro iki 2020 m. rugsėjo 11 d.; II ir III trimestro iki 2020 m. gruodţio 11 d.;  

15.8.3. neformaliojo švietimo, dalykų modulių programų ir konsultacijų: 

15.8.3.1. neformaliojo švietimo, dalykų modulių ir konsultacijų programos 

suderinamos metodinėse grupėse ir pateikiamos tvirtinti progimnazijos direktoriui iki 2020 m. 

rugsėjo 11 d.; 

15.8.3.2. neformaliojo švietimo, dalykų modulių ir konsultacijų programos 

parengiamos mokslo metams; 

15.8.4. 5-8 klasių vadovų veiklos planų: 

15.8.4.1. klasių vadovų veiklos planai rengiami nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. 

gruodţio 31 d.,  nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birţelio 21 d.; 

15.8.4.2. 5 - 8 klasių vadovų veiklos planai suderinami klasių vadovų metodinėje 

grupėje ir pateikiami tvirtinti progimnazijos direktoriui: I trimestro iki 2020 m. rugsėjo 11 d., II ir 

III trimestro  iki 2020 m. gruodţio 11 d.; 

15.8.5. logopedinių pratybų programų: 

15.8.5.1. logopedinių pratybų programos parengiamos mokslo metams; 

15.8.5.2. svarstomos ir suderinamos Progimnazijos vaiko gerovės komisijoje ir 

pateikiamos tvirtinti Progimnazijos direktoriui iki 2020 m. rugsėjo 18 d.; 

15.9. ugdymo turinio integravimo nuostatų (24 punktas, devintasis skirsnis); 

15.10. nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios 

prevencinės programos pasirinkimo (21.1 punktas); 

15.11. mokiniui siūlomų dalykų modulių, konsultacijų atsiţvelgiant į mokinio 

mokymosi poreikius ir šių dienų aktualijas (4-7 priedai); 

15.12. paţintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo 

(dermės su bendrosiomis programomis uţtikrinimas, organizavimo laikas ir kt.) (8 punktas, 

ketvirtasis skirsnis); 

15.13. mokymosi virtualiose aplinkose prieinamumo, mokymosi išteklių panaudojimo 

(https:// senamiestis.ukmerge.lm.lt); 

15.14. mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, 

kultūros įstaigose, įmonėse ir kt.); mokinių įtraukimo į ugdymo proceso įgyvendinimą ir mokymosi 

aplinkos kūrimą (ketvirtasis, aštuonioliktasis skirsniai); 

15.15. švietimo pagalbos teikimo (II skyriaus septintasis skirsnis, III skyrius); 

15.16. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis 

ir organizavimo būdų; minimalaus grupės dydţio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti 

(aštuntasis skirsnis, 9 priedas); 



   

 

15.17. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui 

numatymo (dvyliktasis, šešioliktasis skirsniai); 

15.18. pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti, poreikio ir jų panaudojimo (4-7 priedai); 

15.18. laikinųjų grupių dydţio ir sudarymo principų (penkioliktasis skirsnis); 

15.19. dalykų mokymo intensyvinimo (dešimtasis skirsnis); 

15.20. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir 

formų (tryliktasis skirsnis); 

15.21. bendradarbiavimo su įstaigomis, įmonėmis ar asociacijomis ir kt. tikslų ir būdų 

(septynioliktasis skirsnis). 

16. Mokiniams, be privalomojo ugdymo turinio dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo 

planų 124 punkte, Progimnazija siūlo pasirinkti  dalykų modulių, kurių turinį nustato švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintos ir (arba) progimnazijos parengtos ir progimnazijos direktoriaus 

patvirtintos programos. Progimnazija, rengdama dalykų modulių turinį, vadovaujasi Bendraisiais 

formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

programų reikalavimų patvirtinimo“. 

17. Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytais atvejais Progimnazija ugdymo 

proceso metu gali koreguoti ugdymo planą arba mokinio individualų ugdymo planą, atsiţvelgdama 

į mokymo lėšas ir išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms 

įgyvendinti. 

18. Progimnazijos ugdymo plane numatytas bendradarbiavimas su kitais švietimo 

teikėjais, socialiniais partneriais taip siekiant uţtikrinti įgyvendinamų ugdymo programų tęstinumą, 

nuoseklumą, nustatytą Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandţio 5 d. įsakymu Nr. 

ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą, 

patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. geguţės 8 d. įsakymo Nr. 

V-766 redakcija) su vėlesniais pakeitimais (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas), 

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

mokosi. 

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

progimnazijos  taryba, taip pat su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto 

skyriumi. 

 

                                            TREČIASIS SKIRSNIS 

      MOKINIO GEROVĖS UŢTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS 

                                               PROGIMNAZIJOJE 

 

20. Progimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo I dalies programą, sudaro 

sąlygas mokiniui mokytis, mokinių ir mokytojų, kitų progimnazijos darbuotojų pagarba vienas 

kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, uţtikrinant tinkamą 

ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Progimnazijoje mokiniui saugia ir palankia 

ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės uţtikrinimo klausimus sprendţia įstaigos vaiko 

gerovės komisija, kuri vadovaujasi Senamiesčio pagrindinės mokyklos vaiko gerovės komisijos 

sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2018 m. vasario 1 d. 

įsakymu Nr. 23V1 „Dėl Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos vaiko gerovės komisijos 

sudarymo ir jos reglamento patvirtinimo“. 

21. Progimnazijos vaiko gerovės komisija, organizuodama ir koordinuodama 

prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. balandţio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos 

sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. geguţės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija). 



   

 

22. Progimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos 

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

kompetencijas ugdančią prevencinę programą LIONS QUEST „Paauglystės kryţkelės“, kuri apima 

patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevenciją, 

sveikos gyvensenos skatinimą ir sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti, 

įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto 

prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“. Programa integruota į klasių 

vadovų veiklas: 

22.1. stiprinant mokinių socialines ir emocines kompetencijas 5-8 kl. įgyvendinama 

LIONS QUEST programa, kurios metu: 

22.1.1. vykdoma pozityvi prevencija; 

22.1.2. ugdoma asmenybė ir formuojami gyvenimo įgūdţiai; 

22.1.3. keliami akademiniai pasiekimai per socialinį ir emocinį mokymąsi; 

22.1.4. skatinamas mokymasis per savanorystę. 

23. Progimnazija turimoje sporto bazėje sudaro galimybes mokiniams po pamokų 

uţsiimti fiziškai aktyvia veikla, kuri praplečia fizinio ugdymo pamokų turinį.  

24. Progimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos 

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

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

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

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-284 redakcija) (toliau – Higienos 

norma). 

25. Į Progimnazijos 5-8 klasių „Gamta ir ţmogus“ ir biologijos dalykų turinį 

integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta 

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

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

programa). 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAŢINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ    

PLĖTOJIMAS 
 

26. Progimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, ugdymo 

turinyje susiejo formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija) su neformaliosiomis 

praktinėmis veiklomis:  

26.1. paţintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams 

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

šiose veiklose, turės kūrybines galimybes gilinti savo ţinias, tobulinti paţintines kompetencijas ir 

ugdytis vertybines nuostatas;  

26.2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir 

motyvaciją dalyvauti Progimnazijos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos padės 

mokiniams teorines pilietiškumo ţinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, 

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

savivaldos institucijomis;  

26.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą;  

26.4. socialinėmis (karitatyvinėmis) veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis 

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

galimybes mokiniui ugdytis praktines socialines kompetencijas, įgyjant realios globos patirties. 

 

 



   

 

27. Mokiniui, kuris mokosi:  

27.1. pagal pagrindinio ugdymo programą paţintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė 

veikla (toliau – paţintinė kultūrinė veikla) yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. 

Veikla siejama ne tik su Progimnazijos ugdymo tikslais, bet ir su mokinių mokymosi poreikiais. Ji 

organizuojama ne tik Progimnazijoje, bet ir kitose aplinkose: pavyzdţiui, muziejuose, atviros 

prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose. Progimnazija šias veiklas organizuos  

nuosekliai per mokslo metus; 

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

skiriama ne maţiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Ji vykdoma pagal Švietimo ir 

mokslo ministerijos parengtas rekomendacijas. Socialinė-pilietinė veikla siejama su Progimnazijos 

bendruomenės projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis. Organizuojant šio pobūdţio 

veiklas, sudaromos galimybės mokiniui atlikti jas savarankiškai arba grupelėmis, glaudţiai 

bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt.; 

27.3. organizuojant socialinę-pilietinę veiklą atsiţvelgta į mokinių amţiaus tarpsnių 

ypatumus (pagal mokymosi koncentrus): 

27.3.1. 5-6 klasių mokinių veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir 

stiprinimą  pačioje klasės, Progimnazijos bendruomenėje, į pilietiškumo ugdymą; 

27.3.2. 7-8 klasių mokinių veikla orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo 

gebėjimų ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant Progimnazijos savivaldoje, vietos bendruomenės, 

jaunimo bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje; 

27.3.3. Progimnazija siūlo šias naudingos veiklos formas:  

27.3.3.1. socialinė-pilietinė veikla: 

27.3.3.1.1. veikla Progimnazijos bibliotekoje; 

27.3.3.1.2. pagalba ţemesnių klasių mokiniams, organizuojant įvairius renginius, 

varţybas; 

27.3.3.1.3. pagalba miesto lopšeliams-darţeliams;  

27.3.3.1.4. Progimnazijos aplinkos tvarkymas; 

27.3.3.1.5. Progimnazijos patalpų tvarkymas; 

27.3.3.1.6. savanorystė „Knygų Kalėdos“ akcijose; 

27.3.3.1.7. dalyvavimas ekologiniuose projektuose ;                                                                           

27.3.3.1.8. pagalba pailgintos dienos grupės vaikams; 

27.3.3.1.9. atmintinų vietų tvarkymas; 

27.3.3.20. kita; 

27.4. klasių vadovų metodinėje grupėje susitarta dėl vieningos socialinės-pilietinės 

veiklos fiksavimo formos ir įrodymų kaupimo. 

27.5. socialinė-pilietinė veikla fiksuojama el. dienyno puslapiuose „Klasių veiklos“. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

28. Tausojant mokinio sveikatą, optimizuojant mokymosi krūvius progimnazijoje, 

atliekama nuosekli mokinių mokymosi krūvio ir skiriamų namų darbų stebėsena. Mokiniui 

mokymosi krūvis per savaitę yra optimalus ir paskirstytas proporcingai. Penktadienį organizuojama 

maţiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis. 

29. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, negali būti daugiau 

kaip 7 pamokos per dieną. 

30. Uţtikrinama, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. 

Kontroliniai ar kiti atsiskaitomieji darbai neskiriami paskutinę dieną prieš mokinių atostogas, pirmą 

dieną po mokinių atostogų, po ligos bei nerekomenduojama po šventinių dienų. 

31. Progimnazija uţtikrina, kad namų darbai:  

31.1. atitiktų mokinio galias;  



   

 

31.2. būtų naudingi grįţtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam 

mokymuisi;  

31.3. nebūtų uţduodami atostogoms;  

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

32. Progimnazija mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir 

negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, 

sudarytos sąlygos juos atlikti Progimnazijos skaitykloje (nuo 13.00 val. iki 16.00 val.). Mokymosi 

pagalbai skiriamos trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės uţ pamokos trukmę) neįskaitomos į 

mokinio mokymosi krūvį. 

33. 5-8 klasių mokiniams, ugdymo plane skyrus didesnį uţ minimalų privalomų 

pamokų skaičių dalykams mokytis, būtina suderinti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Klasių vadovai renkasi vieną iš dviejų suderinimo būdų: rašomas rekomendacinis laiškas tėvams 

(globėjams, rūpintojams) su ugdymo plano lentelėmis, po kuriomis tėvai (globėjai, rūpintojai) 

pasirašo arba klasės tėvų susirinkimo metu jie pasirašo po ugdymo plano lentelėmis. 

34. Suderintos su tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo plano lentelės laikomos klasių 

vadovų veiklos dokumentų segtuve. 

35. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, maksimalus pamokų 

skaičius per savaitę nėra 10 procentų didesnis uţ minimalų mokiniui skiriamų pamokų skaičių, 

nurodytą Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte. 

36. Mokinys, jeigu pageidauja, Progimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti 

atleidţiamas nuo dalies ar visų pamokų lankymo tų dalykų:  

36.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais 

mokslo metais nugalėtojas;  

36.2. kurių mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (muzikos, 

dailės, menų, sporto ir kitose) pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas 

baigęs);  

36.3. kurių mokosi pagal kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. 

37. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidţiamas, 

mokytojui susipaţinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų ar kitų neformaliojo 

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

progimnazijai pateikia mokinys ar mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su prašymu dėl 

atleidimo nuo to dalyko pamokų iki Progimnazijos sprendimu numatomos datos.  

38. Progimnazija atleidţia nuo menų ar fizinio ugdymo dalykų, mokinius, kurie 

mokosi pagal formalųjį švietimą papildančias programas ir vertinimus, gautus įskaito ir  

konvertuoja į paţymius pagal dešimties balų vertinimo skalę. Mokinys, atleistas nuo menų, fizinio 

ugdymo, jų metu gali uţsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. Progimnazija 

uţtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą ir uţimtumą. Jeigu šios pamokos pagal pamokų 

tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, mokiniai Progimnazijos sprendimu gali į progimnaziją 

atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. Apie tai  informuojami tėvai.  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŢANGOS VERTINIMAS 

 

39. Mokinių mokymosi pasiekimų ir paţangos vertinimas yra Progimnazijos ugdymo 

turinio dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant 

mokinių paţangą ir pasiekimus ugdymo procese, vadovaujamasi Bendrosiomis programomis, 

Ugdymo programų aprašu, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimą. 

40. Planuojant mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, 

atsiţvelgiama į Pradinio ugdymo programos baigimo mokymosi pasiekimų ir paţangos vertinimo 

apraše pateiktą informaciją, aptariama su mokiniais ir supaţindinami tėvai (globėjai, rūpintojai). 

Vertindama mokinių paţangą ir pasiekimus, progimnazija vadovaujasi Mokinių paţangos ir 



   

 

pasiekimų vertinimo aprašu, patvirtintu direktoriaus  2019 m. birţelio 25 d. įsakymu Nr. 138V1 

„Dėl Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo 

aprašo patvirtinimo“, 2019 m. birţelio 25 d. direktoriaus įsakymu Nr. 139V1 „Dėl Ukmergės 

Senamiesčio progimnazijos mokinių asmeninės paţangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ patvirtintu aprašu. 

41. Mokinių pasiekimai baigiantis ugdymo laikotarpiui apibendrinami atsiţvelgiant į 

bendrosiose programose pateiktus mokinių pasiekimų lygių poţymių aprašymus ir įvertinami 10 

balų sistemos paţymiais ar įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“ arba „atleista“. Įrašas „atleista“ įrašomas, 

jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir direktoriaus įsakymą. Mokinių 

pasiekimai fizinio ugdymo pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

42. Ugdymo laikotarpio pabaigoje (trimestro) mokinio ugdymo pasiekimus / rezultatus 

apibendrina ir fiksuoja jį ugdęs dalyko mokytojas arba kitas teisės aktais nustatytas asmuo, 

atsiţvelgiant į atitinkamame ugdymo laikotarpyje gautus įvertinimus, susietus su numatytais 

pasiekimais bendrosiose programose. Vertinimo kriterijai mokinio pasiekimams įvertinti susieti su 

bendrosiose programose konkretaus dalyko aprašytais vertinimo aprašais ir ţinomi 

besimokančiajam. 

43. Progimnazija Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvauja pagal  

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos patvirtintą tvarką. Mokinio pasiekimų rezultatai 

neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (trimestro) įvertinimą.  

44. Progimnazija apie mokinių mokymosi paţangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) informuoja jos nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM 

PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

45. Ukmergės Senamiesčio progimnazijoje mokymosi pagalba teikiama kiekvienam 

mokiniui, kuriam ji reikalinga. Ypač svarbi mokymosi pagalba mokiniui: 

45.1. dėl ligos ar kitų prieţasčių praleidusiam dalį pamokų;  

45.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų uţduočių įvertinimą;  

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

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

ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro paţangos; 

45.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas 

lygmuo;  

45.6. jei mokinio pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei jis siekia domėtis 

pasirinkta mokymosi sritimi. 

46. Progimnazija skiria direktoriaus pavaduotoją ugdymui, kuris yra atsakingas uţ 

mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos organizavimą. 

47. Progimnazija, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

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

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

47.2. ugdo mokinių pasididţiavimo savo Progimnazija, mokymusi jausmus; 

47.3. sudaro sąlygas Progimnazijoje atlikti namų darbų uţduotis; 

47.4. analizuoja mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumą ir kompleksiškai vertina 

pagal individualią mokinių paţangą ir pasiekimų dinamiką; 

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

sprendţia mokinių mokymosi problemas, vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo prieţastis. Mokiniui 

sudaromas individualus pagalbos planas ir paskiriamas atsakingas asmuo, koordinuosiantis to plano 

įgyvendinimą; 



   

 

47.6. tobulina Progimnazijos mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo procesus, itin 

daug dėmesio skiriama grįţtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam 

vertinimui; jais grindţiami reikiami sprendimai dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių 

pasiekimų dinamikos, mokytojų ir visos mokyklos indėlio į mokinių paţangą; 

47.7. sudaro mokytojams galimybes prireikus pasitelkti švietimo pagalbos specialistus 

ugdymo turiniui planuoti ir laikui koreguoti, atsiţvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius; 

47.8. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti 

kūrybingumą. 

48. Mokytojams sudaromos galimybės tobulinti profesines ţinias, ypatingai dalykines 

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

gebėjimų ir poreikių mokiniams. 

49. Progimnazija derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 

49.1. grįţtamąjį ryšį per pamoką; pagal jį nedelsiant koreguojamas mokinio 

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

49.2. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

49.3. savanoriškos pagalbos būdus (tėvų (globėjų, rūpintojų), buvusių mokytojų ir kt.), 

trišalių pokalbių metodiką (mokinys – tėvai (globėjai, rūpintojai) – mokytojas). 

50. 2019-2020 m. m. progimnazijos veiklos plane numatomos priemonės, skirtos 

mokinių pasiekimams gerinti, atsiţvelgiant į mokinių pasiekimus, nacionalinių ir tarptautinių 

mokinių pasiekimų tyrimų duomenis.  

51. Pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

pagrindinio ugdymo programoje naudojamos:  

51.1. dalyko moduliams mokyti; 

51.2. konsultacijoms. 

52. Mokymosi pagalbos veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas 

pagal individualią mokinių paţangą ir pasiekimų dinamiką. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

53.  Progimnazija sudaro galimybes visiems mokiniams pasirinkti jų poreikius 

atliepiančią bent vieną neformaliojo vaikų švietimo programą. 

54. Progimnazija siūlo mokiniams skirtingų krypčių programas, atitinkančias jų 

saviraiškos poreikius, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir talentams, kurios ugdo 

savarankiškumą, sudaro sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti. Esant poreikiui ir galimybėms, 

neformaliojo vaikų švietimo veiklas derinamos su formaliojo švietimo veiklomis, siekiant padėti 

vaikui siekti asmeninės paţangos ir geresnių ugdymo rezultatų pasirinktose srityse. 

55. Progimnazija mokslo metų pabaigoje, bendraudama su mokinių parlamentu, 

įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, juos tikslina mokslo 

metų pradţioje ir, atsiţvelgdama į juos, siūlo neformaliojo švietimo programas (8 priedas). 

56. Neformaliojo švietimo veikla vykdoma aplinkose, kurios padeda įgyvendinti 

neformaliojo švietimo tikslus: sporto salėje, stadione, „Robotikos“ kabinete ir kt. 

57. Neformaliojo švietimo mokinių skaičius grupėje (Progimnazija nustato pagal 

turimų mokymo lėšų dydį) ne maţesnis kaip 10 mokinių. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

58. Progimnazija integruoja į dalykų ugdymo turinį šias ugdymo programas: 

58.1. etninės kultūros bendrąją programą, patvirtintą 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“; 

58.2. 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 programos patvirtinimo“; 

58.3. ugdymo karjerai programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

59. Etninės kultūros programa integruojama į šių 5-8 klasių mokomųjų dalykų 

ugdymo turinį: istorijos, dorinio ugdymo, gamtos ir ţmogaus, lietuvių kalbos, geografijos, dailės, 

muzikos, technologijų. 

60. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa 

integruojama į šių 5-8 klasių mokomųjų dalykų ugdymo turinį: dorinio ugdymo, technologijų, 

dalyko „Gamta ir ţmogus“, biologijos, fizinio ugdymo, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, 

dailės. 

61. Ugdymo karjerai programą 5-8 klasių vadovai integruoja į klasių veiklas. 

Progimnazija skyrė atskirą mokymosi dieną karjeros ugdymui „Mūsų sėkmės kelias“. 

62. Dalykų mokytojai ilgalaikiuose planuose numato integruojamų programų temas. 

63. Dalykų mokytojai dalykų temas ar problemas integruoja į dalykų turinį 

bendradarbiaudami tarpusavyje. 

64. Dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai uţtikrinti nurodoma: 

64.1. integruojamoji tema dalykui skirtame apskaitos puslapyje ar skiltyje, jei 

integruojamoji programa integruojama į dalyko turinį. Jei integruojamas kelių dalykų turinys ir 

pamokoje dirba keli mokytojai, integruojamų dalykų pamokų turinį dienyne būtina įrašyti tų dalykų 

apskaitai skirtose elektroninio dienyno skiltyse ar puslapiuose; 

64.2. integruojamoji programa kaip atskiras dalykas, jei jai skiriamos atskiros 

mokymosi dienos per mokslo metus (nurodoma, kiek pamokų skiriama). 

65. Progimnazija sudaro sąlygas ir skatina mokinius dalyvauti integruotuose gamtos, 

socialinių mokslų, matematikos, technologijų, informacinių technologijų, uţsienio kalbų ir kt. 

dalykų projektuose ar kitose veiklose, plėtoja neformaliojo ir formaliojo švietimo galimybes 

integruoti šiuos dalykus ir vykdomomis veiklomis prisideda prie mokslo populiarinimo ir inovacijų 

kultūros ugdymo. 

66. Progimnazija analizuoja mokinių pasiekimus ir paţangą mokantis įgyvendinamą 

integruojamąją programą pasirinktu būdu ir priima sprendimus dėl įgyvendinimo kokybės gerinimo 

ar tolesnio turinio integravimo, taip pat stebi, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose 

programose numatytus rezultatus, ir priima sprendimus dėl tolesnio mokymo organizavimo būdo. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

67. Dalykų mokymo intensyvinimas: 

67.1. intensyvinant mokymąsi Progimnazijoje sudarytos sąlygos per dieną dalykui 

mokyti skirti ne vieną, o keletą viena po kitos vykstančių pamokų (lietuvių k., fizikos) taip sudarant 

sąlygas organizuoti tiriamąsias veiklas gamtos mokslų pamokose, atlikti kontrolinius,  projektinius 

darbus ir kt.; 

67.2. Ţmogaus saugos pamokos 7 ir 8 klasėse (99.11.1 punktas). 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS 

 

68. Diferencijuotu ugdymu atsiţvelgiama į mokinio turimą patirtį, motyvaciją, 

interesus, siekius, gebėjimus, mokymosi stilių, pasiekimų lygius, nes mokiniui pagal tai pritaikomi 

mokymosi uţdaviniai, ugdymo turinys, metodai, mokymo(si) priemonės, mokymosi tempas, 



   

 

mokymosi aplinka ir gali būti skiriama nevienodai mokymosi laiko. Jo tikslas – sudaryti sąlygas 

kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti individualios paţangos. Diferencijuotas ugdymas taip pat 

kompensuoja brendimo, mokymosi tempo netolygumus, atsirandančius mokinių amţiumi grįstoje 

vertikalaus skirstymo klasėmis pagal mokinių amţių sistemoje.  

69. Individualus ugdymas Progimnazijoje įgyvendinamas per mokymosi 

diferencijavimą grupėse. 

70. Diferencijavimas taikomas: 

70.1. mokiniui individualiai;  

70.2. mokinių grupei: 

70.2.1. pasiekimų skirtumams maţinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias 

mokymosi strategijas; 

70.2.2. projektinei veiklai, tiriamiesiems mokinių darbams, darbo grupėms - grupės 

sudaromos iš mišrių arba panašių polinkių, interesų mokinių. 

71. Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei, nepaţeidţiantis jų priklausymo 

nuolatinės klasės bendruomenei, gali būti trumpo laikotarpio – tik tam tikroms uţduotims atlikti 

arba tam tikro dalyko pamokoms. Dėl pergrupavimo tikslų ir principų tariamasi su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais), jis neturi daryti ţalos mokinio savivertei, tolesnio mokymosi galimybėms, 

mokinių santykiams klasėje ir Progimnazijoje.  

72. Siekdama patenkinti skirtingus atskirų mokinių ugdymosi poreikius, Progimnazija  

įgyvendina esminį pamokos tikslą – suteikti vaikui optimalaus ugdymosi ir raidos galimybes.  

Vadovaujamasi nuostata, jog iš esmės kiekvienas vaikas mokosi skirtingai ir kiekvienam reikia vis 

kitokio ugdymo. 

73. Progimnazija, atsiţvelgdama į išorės vertinimo rekomendacijas, analizuoja kaip 

ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, individualizavimas, kokį poveikį jis daro 

pasiekimams ir paţangai, priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant 

sprendimus, atsiţvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, 

individualią paţangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus. 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

74. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms 

ir mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnius ugdymo(si) 

pasiekimus, prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamas kompetencijas, išsikelti įgyvendinamus 

tikslus ir jų siekti. 

75. Mokiniui, kuris mokomas namie, sudaromas individualus ugdymo planas. Jame 

numatomi mokymosi tikslai, mokinio mokymosi indėlis, planuojami mokytis dalykai, jiems 

skiriamas pamokų skaičius, pasiekimų patikrinimo būdai ir pan. Mokinys mokosi pagal 

Progimnazijos direktoriaus patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvu (globėju, rūpintoju) suderintą 

pamokų tvarkaraštį. 

76. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas 

bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir / ar 

Progimnazijos direktoriui,  direktoriaus pavaduotojui ugdymui  bei švietimo pagalbos specialistams. 

Individualus ugdymo planas parengiamas aiškus ir suprantamas mokiniui ir jo tėvams (globėjams, 

rūpintojams). Mokinio individualus ugdymo planas Progimnazijoje periodiškai perţiūrimas ir, jeigu 

reikia, koreguojamas. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)    

BENDRADARBIAVIMAS 

77. Progimnazija organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, 

siekiant individualios kiekvieno mokinio mokymosi paţangos, puoselėjant jo sveikatą, socialumą ir  



   

 

brandą. Progimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) 

formos: 

77.1. ne maţiau kaip 3 tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimai su mokytojais per mokslo 

metus;  

77.2. tėvų  (globėjų, rūpintojų)  dalyvavimas projektuose ir vaikų šventėse;  

77.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas (seminarai, paskaitos, LIONS QUEST 

programa);  

77.4. informacijos sklaida (informavimas raštu, ţodţiu, SMS ţinutėmis, elektroniniais 

laiškais, EDUKA dienyno priemonėmis, atvirų durų dienų organizavimas);  

77.5. konsultacijos tėvams (globėjams, rūpintojams) įvairiais klausimais;  

77.6. bendros vaikų ir tėvų  (globėjų, rūpintojų) išvykos; 

77.7. laikinos tėvų grupės: spręsti mokinių  ugdymo(si) problemas, teikti įvairiapusę 

pagalbą organizuojant įvairius šventinius ir edukacinius progimnazijos renginius, lūkesčių 

išsakymas, pasiūlymai mokyklos veiklai tobulinti, savanorystė, pasiekimų gerinimo, elgesio, 

sveikos gyvensenos ir kt.; 

77.8. individualūs pokalbiai su tėvais (globėjais, rūpintojas).  

78. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai)  laiku gauna objektyvią grįţtamąją informaciją 

apie mokinių mokymąsi, jų paţangą.  

79. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuolat informuojami apie progimnazijoje 

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

80. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, Progimnazijos 

administracija kartu su pagalbos specialistais, gabių ir talentingų vaikų tėvais (globėjais, 

rūpintojais) aptaria jų ugdymo(si), Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ir kitų tyrimų 

rezultatus, teikia pasiūlymus dėl tolimesnio ugdymo(si) galimybių. 

81. Klasių vadovai konsultuoja ir skatina tėvus (globėjus, rūpintojus): 

81.1. sukurti mokiniams tinkamą, skatinančią mokytis, edukacinę aplinką namuose;  

81.2. kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti  mokytis;  

81.3. padėti vaikams mokytis namuose;  

81.4. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose 

progimnazijoje ir uţ jos ribų; 

81.5. palaikyti ir stiprinti dvasinius ryšius su vaiku, jį ramiai išklausyti, patarti, padėti, 

domėtis vaiko veiklomis progimnazijoje ir uţ jos ribų. 

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŢSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS 

ORGANIZACIJOS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO 

UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

82. Progimnazija priima atvykusį asmenį, baigusį uţsienio valstybės, tarptautinės 

organizacijos pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą (toliau – 

tarptautinė bendrojo ugdymo programa), mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą, 

informuoja Ukmergės rajono savivaldybės administraciją ir numato atvykusio mokytis asmens 

tolesnio mokymosi perspektyvą, kurios tikslas – veiksmingai reaguoti į atvykusių mokytis asmenų 

poreikius ir, bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais atstovais, sudaryti 

mokiniams galimybes sklandţiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą: 

82.1. išklauso atvykusiųjų asmenų lūkesčius ir norus dėl mokymosi kartu su 

bendraamţiais, švietimo pagalbos poreikio ar poreikio tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis 

lietuvių kalbos;  

82.2. aptaria Progimnazijos teikiamos pagalbos formas ir būdus; Progimnazijos, 

mokinio ir tėvų įsipareigojimus;  

82.3. atsiţvelgus į 81.1 ir 81.2 punktuose nurodytus dalykus parengia atvykusio 

mokinio įtraukties į įstaigos bendruomenės gyvenimą planą:  



   

 

82.3.1. numato apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę;  

82.3.2. pasitelkia mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam asmeniui 

sklandţiai įsitraukti į Progimnazijos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis;  

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

(globėjais, rūpintojais), jeigu mokinys nepilnametis;  

82.3.4. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų 

skirtumams likviduoti;  

82.3.5. numato atvykusio mokinio individualios paţangos stebėjimą per adaptacinį 

laikotarpį; 

82.3.6. siūlo neformaliojo ugdymo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau 

integruotis; 

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

kalbos mokymąsi intensyviu būdu, kartu uţtikrina, kad dalį laiko jis mokytųsi kartu su 

bendraamţiais. Intensyviai lietuvių kalbos mokoma(si) iki vienerių metų (išimtiniais atvejais ir 

ilgiau), o pagalbos teikimas numatomas keleriems (2–4) metams. 

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

83. Progimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą (ugdydama gabius 

mokinius, teikdama konsultacijas mokiniams), pagal skirtas mokymo lėšas nustatė mokinių skaičių 

laikinojoje grupėje - 11 mokinių.  

84. Progimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė į grupes dalijama šiems 

dalykams mokyti:  

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

84.2. uţsienio kalboms (1-ąjai ir 2-ąjai), jei klasėje mokosi daugiau kaip 21 mokinys; 

84.3. fizinio ugdymo pamokoms 8 klasėje; 

84.4. lietuvių k. pamokoms 8 klasėje; 

84.5. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti. Mokinių dalijimas į 

grupes priklauso nuo darbo vietų kabinetuose skaičiaus ir įrangos vykdant Higienos normos 

reikalavimus. 

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

85. Mokinių mokymasis namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-

1405 „Dėl mokymo stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje ir namuose organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais bei Mokymosi formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašu. 

86. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. 

Mokiniui, mokomam namie, Progimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

atsiţvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą.  

87. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 5–

6 klasėse skiriama 12 savaitinių pamokų (444 pamokos per mokslo metus), 7–8 klasėse – 13 

savaitinių pamokų (481 pamoka per mokslo metus). Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos 

leidimu mokinys gali lankyti Progimnazijoje.  

88. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais),  direktoriaus įsakymu 

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

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



   

 

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

Progimnazijos sprendimu mokiniui, besimokančiam namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų 

pamokų per savaitę. Šios pamokos panaudojamos mokyklos nuoţiūra mokinio pasiekimams gerinti. 

 

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS 

BENDRADARBIAVIMAS SU ĮSTAIGOMIS, ĮMONĖMIS AR 

ASOCIACIJOMIS  

 

89. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys ir iškelti tikslai su: 

89.1. Ukmergės miesto lopšeliu-darţeliu „Nykštukas“, „Vaikystė“, „Ţiogelis“ dėl 

socialinės-pilietinės veiklos organizavimo, bendrų projektų vykdymo, geresnio būsimųjų pirmokų 

paţinimo ir kokybiškesnio klasių komplektavimo; 

89.2. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba dėl mokinių, turinčių specialiųjų  

ugdymo(si) poreikių, atsirandančių dėl išskirtinių mokinių gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, 

nepalankių aplinkos veiksnių, socialinio ir emocinio intelekto programos įgyvendinimo; 

89.3. Ukmergės Jono Basanavičiaus ir Antano Smetonos gimnazijomis, vykdant 

švietėjišką ir metodinį darbą, dalijantis gerąja darbo patirtimi bei sprendţiant mokinių laisvalaikio ir 

tarpusavio bendradarbiavimo klausimus; 

89.4. Ukmergės kraštotyros muziejumi ir Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito 

viešąja biblioteka dėl ugdymo proceso organizavimo ne progimnazijos aplinkoje; 

89.5. Ukmergės meno mokykla dėl neformaliojo švietimo veiklų įgyvendinimo; 

89.6. Ukmergės kultūros centru dėl meninių – edukacinių renginių; 

89.7. Ukmergės sporto centru dėl sportinės veiklos organizavimo ir vykdymo; 

89.8. VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“ – bendradarbiavimas šalių administracijos ir 

darbuotojų socialinė partnerystė LIONS QUEST programos „Paauglystės kryţkelės“ 

įgyvendinimas. 

 

AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS MOKYMOSI APLINKA 

 

90. Progimnazijos mokymosi aplinka – tai aplinka, kurioje įgyvendinamas 

Progimnazijos ugdymo turinys (toliau – mokymosi aplinka). Mokymosi aplinka yra Progimnazijos 

kultūros dalis ir kuriama atsiţvelgus į įstaigos tikslus ir vertybes. Ji orientuota į bendrųjų ugdymo 

tikslų įgyvendinimą, mokinių mokymosi poreikių įvairovės tenkinimą, individualių mokymosi 

tikslų nusistatymą, įsivertinimą, refleksiją. Progimnazijos ugdymo plano įgyvendinimas siejamas su 

jos mokymosi aplinka. 

91. Mokymosi aplinką sudaro fizinių, psichologinių, socialinių ir kultūrinių veiksnių 

visuma: 

91.1. fizinei aplinkai priskiriamas Progimnazijos pastatas, patalpos, teritorija, mokymo 

ir mokymosi priemonės. Visa fizinė aplinka tarnauja mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi 

individualiai ir įvairaus dydţio grupėmis, praktinei ir teorinei veiklai. Mokytojams sudaromos 

galimybės (kiek leidţia ištekliai) dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: 

spartesnį internetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, modernią kabinetų ir klasių įrangą, 

biblioteką, išmaniąją klasę, observatoriją ir kt. Progimnazijos įgyjamos ir kuriamos mokymo ir 

mokymosi priemonės padeda mokiniams įgyti šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje būtinų 

kompetencijų, gebėjimų, nuostatų; 

91.2. Progimnazijos psichologinę ir socialinę aplinką lemia jos bendruomenės 

nuostatos mokytis ir bendradarbiauti, mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų emociniai santykiai, 

jų darbo krūviai, direktoriaus, mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, mokinių ir jų 

tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimas, aiški ir laiku gaunama informacija įvairiais progimnazijos 

bendruomenės veiklos klausimais, atviri įstaigos ryšiai su vietos bendruomene; 



   

 

91.3. kultūrinė aplinka apima Progimnazijos puoselėjamas ir kuriamas tradicijas,  

bendruomenės renginius, aplinkotyros, aplinkotvarkos, kraštotyros veiklą ugdant meilę ir pagarbą 

savo gyvenamajai, gimtajai vietai. 

92. Progimnazijos direktorius ir visa bendruomenė atsako uţ atviros, ramios, 

kūrybingos mokinių ir mokytojų mokymuisi palankios kultūros kūrimą ir palaikymą. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS 

NUOSTATOS 
 

93. Progimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: 

Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašu, Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio 

ugdymo programų vykdymą.  

94. Progimnazija nustatė 2 savaičių adaptacinį laikotarpį 5 klasių mokiniams ir naujai 

atvykusiems mokiniams:  

94.1. 2 savaites mokinių pasiekimai kontroliniais darbais netikrinami. Norėdamas 

išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, mokytojas taiko individualius mokinių paţinimo 

metodus. Adaptacinį laikotarpį mokinių pasiekimai ir paţanga paţymiais nevertinami. 

95. Progimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą ir formuodama ugdymo 

turinį, uţtikrina pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti minimalų skiriamų 

pamokų skaičių per savaitę, nustatytą Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte. 

96. Progimnazija, formuodama ir įgyvendindama ugdymo turinį, gali:  

96.1. iki 10 procentų didinti ar maţinti (perskirstyti) dalykui mokytis skiriamų pamokų 

skaičių. Perskirstyti dalykams skiriamas pamokas galima tarp keleto dalykų ar tarp visų;  

96.2. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti ne pamokų forma, o projektine ar kitokia 

mokiniams patrauklia veikla, ne tik progimnazijoje, o motyvaciją mokytis skatinančiose saugiose 

aplinkose. Progimnazijoje susitarta kokiomis konkrečiomis dienomis ar savaitėmis per mokslo 

metus bus mokomasi ne pamokų forma. Progimnazija ne pamokų forma organizuojamo ugdymo 

proceso trukmę perskaičiuoja į mokymosi pamokomis laiką. Mokytojas, nusprendęs organizuoti 

projektinę ar kitokią veiklą, informuoja Progimnazijos administraciją ne vėliau kaip prieš 2 savaites. 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

97. Progimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, 

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

97.1. įtraukia šių gebėjimų ugdymą į progimnazijos ugdymo turinį; 

97.2. priima reikiamus sprendimus dėl veiksmingų metodų mokinių kalbėjimo, 

skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimams tobulinti (vadovaujamasi Bendraisiais kalbos ugdymo 

Progimnazijoje reikalavimais patvirtintais direktoriaus 2019 m. birţelio 25 d. įsakymu Nr. 137V1 

„Dėl bendrųjų kalbos ugdymo mokykloje reikalavimų patvirtinimo“); 

97.3. sudaro sąlygas, kad mokiniai per visų dalykų pamokas tobulintų aukštesnius 

skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo gebėjimus; 

97.4. rūpinasi, kad mokiniams, kuriems reikalinga pagalba skaitant, rašant, kalbant, 

skaičiuojant, ji būtų teikiama, ir stebi jų daromą paţangą. 

98. Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš ugdymo sričių. 

99. Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika 

ir tikyba), kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, uţsienio kalbos), matematika, gamtamokslinis 



   

 

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

ugdymas, socialinė-pilietinė veikla), meninis ugdymas (dailė, muzika,), informacinės technologijos, 

technologijos, fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymas (ţmogaus 

sauga, sveikatos ugdymas, etninė kultūra, karjeros ugdymo ir kt.).  

100. Ugdymo sričių įgyvendinimas. 

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

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

Siekiant uţtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą renkasi dvejiems metams 

(5-6, 7-8 klasėms). 

100.2. Lietuvių kalba ir literatūra. Progimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį: 

100.2.1. atsiţvelgusi į Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, 5 klasių 

mokinių pasiekimams gerinti skiria (0,25 val.) per savaitę lietuvių kalbos moduliui; skiria (1 val.) 

per savaitę 6-8 klasės gabių mokinių poreikiams tenkinti. 5a ir 8 klasių mokiniai dalijami į 

pogrupius. 1 val. per savaitę pogrupiams skiriama konsultacijoms. 

100.2.2. jei mokinys yra atvykęs iš kitos valstybės, lietuvių kalbos ir literatūros 

mokoma pagal jam sudarytą individualų ugdymo planą:  

100.2.2.1. jam skiriamos papildomos pamokos ir  konsultacijos; 

100.2.2.2. mokiniui nustatytu laikotarpiu pasiekimus vertina pagal jo individualius 

mokymosi pasiekimus. 

100.3. Uţsienio kalbos.  

100.3.1. Uţsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

100.3.2. Antrosios uţsienio kalbos mokytis pradedama nuo 6 klasės. Progimnazija 

sudaro galimybę rinktis antrąją uţsienio kalbą iš dviejų uţsienio kalbų (neįskaitant mokinių 

pirmosios uţsienio kalbos, kurios mokėsi kaip ankstyvosios uţsienio kalbos pagal pradinio ugdymo 

programą ir toliau tęsia mokymąsi pagrindinio ugdymo programoje) ir sąlygas mokytis pasirinktos 

kalbos. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka antrąją uţsienio kalbą: rusų arba 

vokiečių.  

100.3.3. Pagrindinio ugdymo programoje uţtikrinamas pradėtų mokytis uţsienio kalbų 

mokymosi tęstinumas. Keisti uţsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik 

tokiu atveju, jeigu mokinio norimos mokytis uţsienio kalbos pasiekimų lygis ne ţemesnis, nei 

numatyta tos kalbos Bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar 

uţsienio mokyklos ir šiuo metu Progimnazija dėl objektyvių prieţasčių negali sudaryti mokiniui 

galimybės tęsti mokytis pradėtą kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, 

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

programų skirtumus: 

100.3.3.1. vienerius mokslo metus jam skiriama ne maţiau nei viena papildoma 

uţsienio kalbos pamoka per savaitę; 

100.3.3.2. susidarius mokinių grupei, kurios dydį numato Progimnazija, atsiţvelgiant į 

mokymo lėšas, visai grupei skiriamos dvi papildomos pamokos. 

100.3.4. Jeigu mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar 

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

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

pageidavimu įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja į dešimties balų vertinimo sistemą. 

Progimnazija 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. 

100.3.5. Jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, 

rūpintojams) pritarus, pageidauja tęsti mokytis pradėtą kalbą, o Progimnazija neturi tos kalbos 

mokytojo: 

100.3.5.1. mokiniui sudaromos sąlygos lankyti uţsienio kalbos pamokas kitoje 

mokykloje, kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, 



   

 

rūpintojais) ir su Ukmergės rajono savivaldybės administracija. Skiriant pamokų skaičių, 

vadovaujamasi Bendrųjų ugdymo planų 77 punktu;  

100.3.6. 6 klasių mokiniams siūlomas anglų k. modulis „English is Fun“ (1 val.) ir 5-8 

klasių ugdymosi sunkumų turintiems mokiniams skiriamos (1 val.) konsultacijoms; 

100.3.7. 6-8 klasių mokiniams skiriama antrosios uţsienio kalbos (rusų k.) 1 val. 

moduliui „Sprendţiame kalbos problemas“. 

100.4. Matematika.  

100.4.1. Mokinių matematikos ţinių lygis, remiantis Progimnazijos grįstais 

duomenimis yra nepakankamas, todėl Progimnazijos veiklos tobulinimo plane 2020-2022 m. m. 

suplanuotos veiklos jų gerinimui. 

100.4.2. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamasi 

Nacionalinio egzaminų centro kasmet parengtomis matematinio-gamtamokslinio raštingumo 

konkurso, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo uţduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų 

tyrimų leidiniais ir publikacijomis, visiems mokiniams keliant aukštus mokymosi lūkesčius.   

100.4.3. Stebint mokinių matematikos pasiekimus ir remiantis nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų rezultatais, kurie leidţia objektyviai įvertinti kiekvieno mokinio pasiekimus 

ir sudaryti galimybes stebėti individualią paţangą ir teikti reikalingą mokymosi pagalbą, numatyta 

pagalba mokiniams (uţduotys ir metodai spragoms įveikti, konsultacijos konsultaciniame centre), 

kurių mokymosi pasiekimai ţemi. Dėl nepakankamų mokinių skaitymo gebėjimų, daug dėmesio 

skirta uţdavinių tekstų analizei, jų vizualizacijai, uţrašymui matematiniais simboliais. 

100.4.4. Ugdant gabius matematikai mokinius, naudojamos įvairesnės, įdomesnės, 

įvairaus sunkumo ir sudėtingumo uţduotys, nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ uţduotys 

ir kiti šaltiniai.  5 klasių mokinių poreikiams tenkinti skiriamas (0,25 val.) per savaitę modulis 

„Spręsk“.  6-8 klasių mokinių poreikiams tenkinti skiriamas (1val.) per savaitę modulis „Skaičių 

pasaulis“ ir  8 klasių mokiniams (1val.) per savaitę modulis - „Matematika kitaip.“ 5a ir 8 klasių 

mokiniai dalijami į pogrupius. 1 val. per savaitę pogrupiams skiriama konsultacijoms. 

100.5. Informacinės technologijos. 

100.5.1. 7–8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos per dvejus metus. 7 klasėse pirmą 

pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui (apie 50 

procentų metinių pamokų), o antrą pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai su 

technologijomis (kiti 50 procentų pamokų); 8 klasėje – priešingai: pirmą pusmetį informacinių 

technologijų mokoma integruotai (apie 50 procentų metinių pamokų), o antrą pusmetį pamokos 

skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui (kiti 50 procentų pamokų). 

100.5.2. Integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas, pamoką planuoja 

ir dalyko mokytoją konsultuoja informacinių technologijų mokytojas. 

100.6. Gamtamokslinis ugdymas. 

100.6.1. Gamtos mokslų mokymasis grindţiamas realiais arba virtualiais 

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

problemoms atpaţinti ir spręsti. Gamtamoksliniai tyrimai atliekami stebint, analizuojant, 

eksperimentuojant, modeliuojant ar vykdant kitas praktines veiklas. Skatinamas mokinių 

bendradarbiavimas ir (ar) komandinis darbas, derinami įvairūs ugdymo metodai ir ugdymo 

inovacijos. Ugdymo turinyje daugiausia dėmesio bus skiriama gyvosios gamtos stebėjimui, 

mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. 

100.6.2. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis 

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

priemonėmis, virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis (išmanioji klasė) ir 

mokymosi ištekliais uţ progimnazijos ribų. 

100.6.3. Progimnazijoje mokymosi aplinka pritaikyta eksperimentiniams ir 

praktiniams įgūdţiams ugdyti. Sudarytos sąlygos dvi gamtos mokslų pamokas organizuoti viena po 

kitos, atliekant ilgiau trunkančius eksperimentinius darbus ar projektus. 

100.6.4. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdţiams ugdyti skirta ne maţiau kaip 30 

procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. 



   

 

100.6.5. Gamtamokslinius pasiekimus gerinti įgyvendinamas projektas „Veiksmingas 

gamtamokslinis ugdymas „be sienų“ 5-8 klasių  mokiniams; fizikos, chemijos ir biologijos dalykų 

konsultacijos skiriamos iš šio projekto. 

100.7. Technologijos. 

100.7.1.  Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį 

(5-8 kl.), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką pagal keturias technologijų 

programas: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medţiagų ir elektronikos technologijų. 

100.8. Socialinis ugdymas. 

100.8.1. Per socialinio ugdymo dalykų pamokas mokymasis grindţiamas  tiriamojo 

pobūdţio metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu, savarankiškai atliekamu darbu ir 

informacinėmis komunikacinėmis technologijomis. 

100.8.2. Gerinant gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės paţinimą, atsiţvelgus į esamas 

galimybes, dalis istorijos ir geografijos pamokų organizuojamos kitose aplinkose (muziejuose, 

lankytinose istorinėse vietose ir kt.), naudojamos virtualiosios mokymosi aplinkos. 

100.8.3. Į istorijos, geografijos dalykų turinį integruojamos nacionalinio saugumo ir 

šalies gynybos pagrindų, informacinių ir kibernetinių karų bei kitos panašios temos; 

100.8.4. Istorijos dalyko 5-8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui (1 val.) 

skiriama konsultacijoms. 

100.9. Fizinis ugdymas. 

100.9.1. Fiziniam ugdymui 5, 6 ir 7 klasių mokiniams skiriamos 3 valandos per 

savaitę, sudaromos sąlygos visiems mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias 

aktyvaus judėjimo pratybas (pvz.:  teniso, futbolo, krepšinio ir pan.). 

100.9.2. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas patalpose ir lauke, atsiţvelgiama į 

Higienos normos reikalavimus. 

100.9.3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaryta 

galimybė rinktis fizinį aktyvumą. Mokiniai gali rinktis vieną iš siūlomų fizinio aktyvumo formų: 

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

krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsiţvelgus į savijautą; 

100.9.3.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos 

grupes ne progimnazijoje. 

100.9.4. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir 

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

galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdţio negalintiesiems atlikti įprastų uţduočių, 

mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo uţduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir 

gydytojo rekomendacijas. 

100.9.5. Progimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl 

sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo ţaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą 

kompiuterių klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.); 

100.9.6. 8 klasėje formuojamos atskiros mergaičių ir berniukų grupės, kurioms 

skiriamos 2 savaitinės valandos. 

100.10. Menai. 

100.10.1. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro dailės, muzikos dalykai. 

100.10.2. Progimnazija sudaro sąlygas menų dalykų mokymą organizuoti ir kitose 

erdvėse – kultūros centre, meno mokykloje, kiemelyje, gamtoje ir kt. 

100.11. Ţmogaus sauga. Ţmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje 

organizuojamas vadovaujantis Ţmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl ţmogaus 

saugos bendrosios programos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais: 

100.11.1. Ţmogaus saugos dalyko pamokos intensyvinamos: 5 – tose ir 8 klasėje 

pirmąjį pusmetį skiriama 1 val.; 6-ose ir 7- ose klasėse antrąjį pusmetį – 1 val.; 

 

 



   

 

100.12. Ugdymas karjerai. 

100.12.1. Progimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio 

orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-

1090/A1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir įgyvendina 

švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą Ugdymo karjerai bendrąją programą. 

100.12.2. Ugdymo karjerai programą 5-8 klasių vadovai integruoja į klasių veiklas. 

Progimnazija skyrė atskirą mokymosi dieną karjeros ugdymui „Mūsų sėkmės kelias“. 

100.12.3. Senamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui koordinuoja 

klasių vadovų darbą įgyvendinant Ugdymo karjerai bendrąją programą, sudaro sąlygas mokiniams 

gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes. 

100.13. Etninės kultūros ugdymas.  

100.13.1. Etninės kultūros ugdymo turinys progimnazijoje formuojamas ir 

įgyvendinamas vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta 

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“. 

100.13.2. Etninės kultūros ugdymo programą sudaro dvi veiklos sritys: 

100.13.2.1. etninės kultūros reiškinių paţinimas, visumos suvokimas ir vertinimas 

socialinėje kultūrinėje aplinkoje; 

100.13.2.2. etnokultūrinė raiška – ugdomosios veiklos sritis, skirta mokinių 

praktiniams gebėjimams; 

100.13.2.3. 5 klasėms skiriama po 1 savaitinę etnokultūros modulio valandą. 

100.13.3. 5-8 klasėse etninės kultūros ugdymo programa integruojama į šių mokomųjų 

dalykų ugdymo turinį: istorijos, dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos, dailės, 

muzikos, technologijų, fizinio ugdymo ir dalyko „Gamta ir ţmogus“: 
Eil. 

Nr. 
Teminė sritis Klasė Integruotos etninės kultūros pamokos 

1.  Šeima, giminė ir tradicijos 5-6 Istorijos, etikos, lietuvių kalbos ir literatūros 

2.  Paprotinis elgesys ir vertybės 5-6 Etikos, lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos 

3.  Mitybos ir sveikatos tausojimo 

papročiai 

5-6 Technologijų 

4.  Etnografiniai regionai 5-6 Dailės ir technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, 

muzikos, geografijos 

5.  Gyvenamoji aplinka 5-6 Istorijos, geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros 

6.  Gamta tradicinėje kultūroje 5-6 Lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos ir ţmogaus 

7.  Kalendorinės šventės ir papročiai 5-6 Dailės ir technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, 

muzikos, tikybos 

8.  Tradiciniai darbai ir amatai 5-6 Dailės ir technologijų, istorijos 

9.  Liaudies kūryba 5-6 Dailės ir technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, 

muzikos, fizinio ugdymo 

10.  Bendruomenė ir tradicijos 7-8 Istorijos, etikos 

11.  Paprotinis elgesys ir tradicinis 

etiketas 

7-8 Etikos, lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos 

12.  Namai etninėje kultūroje 7-8 Dailės ir technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros 

13.  Pasaulėjauta, mitologija ir religija 7-8 Istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros 

14.  Kalendoriniai papročiai 7-8 Dailės ir technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, 

muzikos, tikybos 
Eil. 

Nr. 
Teminė sritis Klasė Integruotos etninės kultūros pamokos 

15.  Tradiciniai amatai 7-8 Dailės ir technologijų, istorijos 

16.  Tautinis kostiumas 7-8 Dailės ir technologijų 

17.  Liaudies kūryba 7-8 Dailės ir technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, 

muzikos, kūno kultūros 



   

 

100.14. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa. 

100.14.1. Į Progimnazijos 5-8 klasių dalyko „Gamta ir ţmogus“, dorinio ugdymo, 

biologijos, fizinio ugdymo, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, technologijų dalykų turinį 

integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa (toliau – 

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). 

100.14.2. Programos tikslas – padėti mokiniams įgyti visumines sveikatos ir lytiškumo 

sampratas, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius, atsakomybę uţ savo ir kitų sveikatą, 

paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą, ugdyti gebėjimą kurti ir palaikyti darnius ir brandţius 

tarpasmeninius santykius. 

100.14.3. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo(si) bei rengimo šeimai sritys: 

100.14.3.1. sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos sampratos; 

100.14.3.2. fizinė sveikata: fizinis aktyvumas, sveika mityba, veikla ir poilsis, asmens 

ir aplinkos švara, lytinis brendimas; 

100.14.3.3. psichikos sveikata: savivertė, emocijos ir jausmai, savitvarda, pozityvus, 

konstruktyvus mąstymas ir saviraiška; 

100.14.3.4. socialinė sveikata: draugystė ir meilė, atsparumas rizikingam elgesiui. 

100.14.4. Atsiţvelgdama į Progimnazijos bendruomenės su sveikata, lytiškumo 

ugdymu(si) ir rengimu šeimai susijusias problemas ir vietos bendruomenės socialinį kontekstą, 

numato prioritetinę programos įgyvendinimo sritį - fizinė sveikata: fizinis aktyvumas, sveika 

mityba, veikla ir poilsis, asmens ir aplinkos švara, lytinis brendimas. 

100.14.5. Progimnazija teikia psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą. 

Progimnazijoje veikia mokinių krizių valdymo grupė. 

100.14.6. Progimnazijoje įgyvendinamos su sveikata ir lytiškumo ugdymu(si) bei 

rengimu šeimai susijusios iniciatyvos, neformaliojo švietimo programos, prevencinės programos ir 

kitos veiklos. 

100.14.7. Progimnazijos bendruomenės nariai įgyvendinantys programą, dirba 

komandiniu principu, pritaikydami  programos turinį prie konkrečių mokinių poreikių. 

100.14.8. Įgyvendindama programą Progimnazija sudaro sąlygas taikyti aktyviuosius 

mokymo(si) metodus: diskusijos, debatai, vaidinimai ar situacijų modeliavimas, konkrečių sėkmės 

istorijų analizė, mankštinimasis ir kitų sveikatai skirtų pratimų atlikimas. 

100.14.9. Progimnazija sudaro palankias fizinės aplinkos sąlygas mokinių poilsiui, 

aktyviai fizinei veiklai, ţaidimams pertraukų metu, maitinimuisi pagal sveikos mitybos principus. 

100.14.10. Kiekvienas Progimnazijos bendruomenės turi galimybę išreikšti save, 

kritiškai mąstyti, dalytis savo patirtimi, emocijomis ir jausmais, yra apsaugotas nuo smurto ir 

patyčių. Mokytojų, mokytojų ir mokinių bei mokinių tarpusavio santykiai yra geranoriški, draugiški 

ir pagarbūs. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

101. Progimnazija, rengdama progimnazijos ugdymo planą, uţtikrina visų mokinių 

įtrauktį į švietimą, šalina kliūtis, trukdančias teikti būtiną mokymosi ir švietimo pagalbą, pritaiko 

mokymosi aplinką.   

102. Progimnazija mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą 

organizuoja, vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

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



   

 

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

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šio skyriaus nuostatomis (jei šis skyrius 

nereglamentuoja, progimnazija vadovaujasi kitomis bendrųjų ugdymo planų nuostatomis, 

reglamentuojančiomis švietimo programų įgyvendinimą) ir atsiţvelgia į: 

102.1. formaliojo švietimo programą, mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos 

poreikius; 

102.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;  

102.3. individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, vykdydama švietimo 

pagalbos specialistų, progimnazijos vaiko gerovės komisijos, Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos 

rekomendacijas ir kt.; 

102.4. Progimnazijos galimybes (specialistų komandą, mokymo(si) aplinką, mokymo 

ir švietimo pagalbos lėšas). 

103. Ugdymo programos, pritaikytos mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams, 

kurias įgyvendina Progimnazija: 

103.1. bendrosios programos; 

103.2. pagal bendrąsias programas pritaikytos programos; 

103.3. individualizuotos programos. 

104. Pagalbą mokiniui teikia specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, 

mokytojo padėjėjas ir psichologas pagal  direktoriaus patvirtintus pagalbos mokiniui specialistų 

tvarkaraščius. 

105. Progimnazija, pritaikydama ugdymo planą mokinio reikmėms ir vadovaudamasi 

Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte nurodytu pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi: 

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

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

gerovės komisijos ir Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas;  

105.2. keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą, atsiţvelgdamos į mokinio 

galias ir sveikatą, poilsio poreikį, keliamus individualius ugdymo tikslus;  

106. Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos įgyvendinimas pateikiamas 8 

priede. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

107. Individualus ugdymo planas rengiamas: 

107.1. atsiţvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, Ukmergės švietimo 

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

būdą; 

107.2. kai mokiniui pagal Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos ir progimnazijos 

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

108. Pritaikant bendrąjį progimnazijos ar klasės ugdymo planą individualioms 

mokinio ugdymosi reikmėms, galima: 

108.1. iki 30 procentų koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių 

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

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

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

siekiant plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius; 

108.3. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

(pamokų) skaičių; 

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

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



   

 

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

bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 

108.5. besimokančiam pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, jei 

ugdymas įgyvendinamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 77 punktą, vietoje kelių vienos srities 

dalykų galima siūlyti integruotas tų dalykų pamokas, dalykų modulius, projektines veiklas, skirtas 

esminėms srities dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti. 

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

ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte dalykų programoms 

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

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

pamokomis. 

110. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsiţvelgdamas į 

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

rekomendacijas. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŢANGOS VERTINIMAS 

 

111. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai 

ir paţanga vertinami vadovaujantis  direktoriaus  2019 m. birţelio 25 d. įsakymu Nr. 138V1 „Dėl 

Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ patvirtintomis mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo normomis. 

112. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi paţanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“, paţymiai, aprašai 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). 

113. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, 

mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama progimnazijoje. 

Susitarimai priimami, atsiţvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius 

ugdymosi poreikius, numatomą paţangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo būdus 

renkasi Progimnazija (vertinimo įrašai „įskaityta“, „neįskaityta“,  paţymiai, aprašai). 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS 

MOKINIAMS TEIKIMAS 

 

114. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis - didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

115. Progimnazija specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia 

vadovaudamasi teisės aktais ir įgyvendindama Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos ir 

progimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

116. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

116.1. 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“ su vėlesniais 

pakeitimais; 

116.2. 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; 

116.3. 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; 

117. Specialioji pagalba: 

117.1. 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“; 

117.2. teikiama mokytojo padėjėjo; 

117.3. teikiama ugdymo proceso metu. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS 

NAMIE 

 

118. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku 

mokymo proceso organizavimo būdu progimnazija organizuoja pagal vaiko gerovės komisijos ir 

Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo 

planą mokymosi namie laikotarpiui. 

119. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti 

namie progimnazija skiria pamokų vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 56–60 ir 77, 93 

punktais, iš jų iki 74 pamokų gali skirti specialiosioms pamokoms, specialiosioms pratyboms ar 

konsultacijoms. 

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

mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 56–60 punktais. Mokyti 

namie skiriamos ne maţiau kaip 296 valandos per metus: 

120.1. iki 74 pamokų per metus skiriama specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 

pratyboms; 

120.2. mokiniui, turinčiam judesio ir padėties sutrikimų iki 74 pamokų per metus 

skiriama gydomajai mankštai. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

        121. Atsiţvelgiant į individualias mokinio galimybes ir specialiųjų poreikių lygį, 

įvairiapusių raidos sutrikimų turintys mokiniai ugdomi bendroje klasėje, skiriant mokytojo padėjėją.  

        122. Progimnazija, organizuodama mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, 

ugdymą:  

        122.1. parengia individualų pagalbos vaikui planą, kuriame numato mokinio tolesnio 

mokymosi perspektyvą ir socialinio elgesio pasiekimus, aptaria švietimo pagalbos teikimo formas ir 

būdus, elgesio prevencijos ir intervencijos būdus, socialinių įgūdţių ugdymo veiklas. Periodiškai 

(ne rečiau kaip kartą per mėnesį) arba uţfiksavusi mokinio paţangą, ar nustačiusi, kad ugdymo 

procese paţanga nedaroma, perţiūri ir koreguoja individualų pagalbos vaikui planą;  

        122.2. paskiria pagalbos vaikui plano įgyvendinimą koordinuojantį asmenį, kuris 

kartu su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų 

įgyvendinimo ţingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams 

aptarti;  

        122.3. parengia pritaikytą mokiniui nuolatinę mokymosi vietą, prireikus naudoja 

sieneles / širmas, skirtas dėmesiui koncentruoti ugdymo proceso metu, triukšmui maţinti. Įrengia 



   

 

kiek įmanoma labiau nuo triukšmo izoliuotą erdvę klasėje ar uţ klasės ribų, kurioje įvairiapusių 

raidos sutrikimų turinčiam mokiniui būtų sudaromos galimybės pertraukai veiklos metu ar esant 

emocinio nestabilumo būklei;  

        122.4. uţtikrina, kad mokytojai, bendradarbiaudami su švietimo pagalbos 

specialistais, taikytų elgesio vertinimo instrumentus netinkamo elgesio prieţastims nustatyti bei 

reikalingų įgūdţių ugdymo strategijoms parinkti.  

        123. Progimnazija privalo uţtikrinti, kad ugdymo turinys būtų pritaikomas 

atsiţvelgiant į individualius mokinio gebėjimus ir raidos sutrikimo specifiką (mokymo medţiagą 

pateikti įvairiais būdais (vaizdiniu, garsiniu ir kt.). Įtraukiant mokinį į veiklas būtina atsiţvelgti į jo 

pomėgius, naudoti vizualines uţuominas ugdymo procese, pateikti galimas atsiskaitymo formas ir 

leisti mokiniui pasirinkti atsiskaitymo formą.  

       124. Progimnazija 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 (pvz., atgalinius 

laikmačius). 

 

____________________________________ 

 

 

 

PRITARTA  

Ukmergės Senamiesčio progimnazijos tarybos  

2020 m. rugpjūčio 31 d. protokoliniu nutarimu Nr. V2-1.4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

IV SKYRIUS 

PRIEDAI 

                                                                                          

     Ukmergės Senamiesčio progimnazijos 

2020– 2021 mokslo metų pagrindinio 

ugdymo programos ugdymo plano 

1 priedas 

 

 

Klasė 

 

Ugdymo sritys  

ir dalykai  

5 6 7 8 

Pagrindinio 

ugdymo programos 

I dalis 

(5–8 klasė) 

Dorinis ugdymas (etika, 

tikyba)  
37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 148 (4) 

Lietuvių kalba ir literatūra  185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 740 (20) 

Uţsienio kalba (1-oji) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 444 (12) 

Uţsienio kalba (2-oji)  74 (2) 74 (2) 74 (2) 222 (6) 

Matematika 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 592 (16) 

Informacinės technologijos 37 (1) 37 (1) 
18,5 

(0,5) 

18,5 

(0,5) 
111 (3) 

Gamta ir ţmogus 74 (2) 74 (2) – – 148 (4) 

Biologija – – 74 (2) 37 (1) 111 

Chemija –   74 (2) 74 (2) 

Fizika -  37 (1) 74 (2) 111 (3) 

Istorija 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 296 (8) 

Socialinė-pilietinė veikla 10 10 10 10 40 

Geografija  74 (2) 74 (2) 74 (2) 222 

Dailė 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 148 (4) 

Muzika 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 148 (4) 

Technologijos  74 (2) 74 (2) 74 (2) 37 (1) 259 (7) 

Fizinis ugdymas 

 

111 (3) 

 

111 (3) 111 (3) 74 (2) 

 

407 (11) 

 

Ţmogaus sauga 
18,5 

(0,5) 

18,5 

(0,5) 

18,5 

(0,5) 

18,5 

(0,5) 
74 (2) 

Minimalus privalomas 

pamokų skaičius mokiniui 

per  

2020–2021 mokslo metus 

962 (26) 

 

1 073 

(29) 

 

1 073 

(29) 

 

1 110 

(30) 

 

4218 (114) 

Pamokų, skirtų mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti, 

skaičius per mokslo metus 

111 (3) 111 (3) 111 (3)  111 (3) 444 (12)  

Neformalusis vaikų švietimas 

(valandų skaičius per mokslo 

metus) 

37 (1) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 259 (7) 

 

______________________________ 

 



   

 

       Ukmergės Senamiesčio progimnazijos 

2020 – 2021 mokslo metų pagrindinio 

                                                                                              ugdymo programos ugdymo planas 

                                                                          2 priedas 

 

PENKTŲ KLASIŲ UGDYMO PLANAS 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

  

Dalykas 5a 5b 

1. MOKOMIEJI DALYKAI  

Dorinis ugdymas            tikyba  

                                        etika 

 

1 

 

 

1 

 

KALBOS 

Lietuvių kalba ir literatūra 

Uţsienio kalba (1-oji) anglų k. 

                                   

 

5 

3   

 

 

5 

3 

 

MATEMATIKA 4
 

4
 

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS: 

Gamta ir ţmogus 

 

2 

 

2 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 1  1  

SOCIALINIS UGDYMAS:  

Istorija  

 

2 

 

2 

MENINIS IR TECHNOLOGINIS UGDYMAS, 

FIZINIS UGDYMAS: 

Dailė  

Muzika  

Technologijos  

Fizinis ugdymas 

Ţmogaus sauga  

 

 

1 

1 

2  

3 

0,5  

 

 

1 

1 

2  

3 

0,5 

Minimalus privalomų pamokų skaičius 26 26 

Maksimalus pamokų skaičius mokiniui 29 29 

Skirtas privalomas pamokų skaičius mokiniui 26 26 

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti, skaičius per savaitę: 

 

0,5 

 

0,5 

2. NEFORMALUS ŠVIETIMAS  1 1 

Skirta neformalaus švietimo valandų 1 1 



   

 

Ukmergės Senamiesčio progimnazijos 

2020 – 2021 mokslo metų pagrindinio 

ugdymo programos ugdymo planas 

3 priedas 

 

ŠEŠTŲ KLASIŲ UGDYMO PLANAI 

 

____________________________ 

  

Dalykas 6a 6b 

1. MOKOMIEJI DALYKAI  

Dorinis ugdymas            tikyba  

                                        etika 

 

1  

 

 

1  

 

A. KALBOS 

Lietuvių kalba ir literatūra 

Uţsienio kalba (1-oji) anglų 

Uţsienio kalba (2-oji) rusų k., vokiečių k. 

 

 

5 

3  

2  

  

 

5 

3  

2  

B. MATEMATIKA 4
 

4
 

C. GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS: 

Gamta ir ţmogus 

 

2 

 

2 

D. INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 1  1  

E. SOCIALINIS UGDYMAS:  

Istorija  

Geografija 

 

2 

2 

 

2 

2 

F. MENINIS IR TECHNOLOGINIS UGDYMAS, 

MENINIS UGDYMAS: 

Dailė  

Muzika  

Technologijos  

Fizinis ugdymas 

Ţmogaus sauga  

 

 

1 

1 

2  

3 

0,5 

 

 

1 

1 

2  

3 

0,5 

Minimalus privalomų pamokų skaičius 29 29 

Maksimalus  pamokų skaičius mokiniui 32 32 

Skirtas privalomas pamokų skaičius mokiniui 31,5 31,5 

Pamokų,  skirtų mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, skaičius per 

savaitę: 

 

2 

 

2 

2. NEFORMALUS ŠVIETIMAS  2 2 

Skirta neformalaus švietimo valandų 2 2 



   

 

Ukmergės Senamiesčio progimnazijos 

2020 – 2021 mokslo metų pagrindinio 

ugdymo programos ugdymo planas 

4 priedas 

 

SEPTINTŲ KLASIŲ UGDYMO PLANAI 
 

Dalykas 7a 7b 

MOKOMIEJI DALYKAI  

Dorinis ugdymas: tikyba   

                              etika 

 

1 

- 

 

1 

- 

KALBOS 

Lietuvių kalba ir literatūra 

Uţsienio kalba (1-oji) anglų 

Uţsienio kalba (2-oji) rusų k., vokiečių k. 

                                     

 

5 

        3  

2  

 

 

5 

        3  

2  

 

MATEMATIKA 4 4 

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS: 

Biologija 

Fizika 

 

2 

1 

 

2 

1 

D. INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 0,5 0,5 

SOCIALINIS UGDYMAS:  

Istorija  

Geografija  

 

2 

2 

 

2 

2 

MENINIS IR TECHNOLOGINIS UGDYMAS, 

KŪNO KULTŪRA: 

Dailė  

Muzika  

Technologijos  

Fizinis ugdymas 

Ţmogaus sauga  

 

 

1 

1 

2  

2  

0,5 

 

 

1 

1 

2  

2  

0,5 

Minimalus privalomų pamokų skaičius 29 29 

Maksimalus  pamokų skaičius mokiniui 32 32 

Skirtas privalomas pamokų skaičius mokiniui 31,5 31,5 

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti, skaičius per savaitę: 

2 2 

2. NEFORMALUS ŠVIETIMAS  2 2 

Skirta neformalaus švietimo valandų 2 2 

 

_________________________ 
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AŠTUNTOS  KLASĖS UGDYMO PLANAS 

 

Dalykas 8 

1. MOKOMIEJI DALYKAI  

Dorinis ugdymas  tikyba 

                             etika       

 

1 

 

A. KALBOS 

Lietuvių kalba ir literatūra 

Uţsienio kalba (1-oji) anglų                             

Uţsienio kalba (2-oji) rusų k., vokiečių k. 

 

5 

3  

2  

B. MATEMATIKA 4 

C. GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS: 

Biologija 

Fizika  

Chemija 

 

1 

2 

2 

D. INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 0,5 

E.SOCIALINIS UGDYMAS:  

Istorija  

Geografija  

 

2 

2 

E. MENINIS IR TECHNOLOGINIS UGDYMAS, 

KŪNO KULTŪRA: 

Dailė  

Muzika  

Technologijos  

Fizinis ugdymas 

Ţmogaus sauga  

 

 

1 

1 

1  

            2 (2 gr.) 

0,5 

Minimalus privalomų pamokų skaičius 30 

Maksimalus  pamokų skaičius mokiniui 33 

Skirtas privalomas pamokų skaičius mokiniui 32 

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti, skaičius per savaitę: 

 

2 

2. NEFORMALUS ŠVIETIMAS  2 

Skirta neformalaus švietimo valandų 2 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Ukmergės Senamiesčio progimnazijos 
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                     6 priedas 

 
PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS UGDYMO 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 

Progimnazijos ugdymo planas sudaromas, atsiţvelgiant į mokinio intelekto sutrikimą (neţymus), 

mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą.  

2. Dalykus, prasidedančius pagrindinio ugdymo programoje, progimnazija gali pradėti 

įgyvendinti vėliau, nei nustatyta Bendrojo ugdymo planų 77 punktu. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMAS 

 

3. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl 

neţymaus intelekto sutrikimo, progimnazijos ar klasės ir individualus ugdymo planas rengiamas:  

3.1. vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 77, punkte nustatytu dalykų programoms 

įgyvendinti savaitinių pamokų skaičiumi, kuris, atsiţvelgiant į mokymosi formą ir mokymo proceso 

organizavimo būdą, gali būti koreguojamas iki 25 procentų:  

3.1.1. keičiamas (maţinamas, didinamas) dalykams skirtų pamokų skaičius;  

3.1.2. skiriama papildoma mokytojo pagalba;  

3.1.3. planuojamos specialiosios pamokos;  

3.1.4. didinamas pamokų skaičius, skirtas meniniam, technologiniam ugdymui, kitų 

dalykų mokymui, socialinei veiklai, karjeros ugdymo kompetencijoms ugdyti;  

3.1.5. keičiamas specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų 

valandų (pamokų) skaičius per mokslo metus, atsiţvelgiant į mokinio reikmes, švietimo pagalbos 

specialistų, vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas;  

3.1.6. 1–2 pamokomis maţinamas minimalus privalomų pamokų skaičius, didinamas 

neformaliojo švietimo valandų skaičius ar organizuojamos veiklos, lavinančios praktinius 

gebėjimus;  

3.1.7. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, įvairiapusių raidos sutrikimų, elgesio 

ir (ar) emocijų, kalbėjimo ir (ar) kalbos sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriama 

po 0,5–1 pamoką per savaitę; 

3.1.8. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų sutrikimų, 

specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse galima skirti po 1 pamoką per savaitę naudojimosi 

kompiuteriu, specialiosiomis mokymo priemonėmis įgūdţiams formuoti, paţinimo funkcijoms 

lavinti, dalykų spragoms šalinti.  

4. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl 

vidutinio intelekto sutrikimo, individualus ugdymo planas rengiamas:  

4.1. besimokančiam įtraukiojo mokymosi būdu bendrosios paskirties klasėje, 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte nurodytu dalykų programoms įgyvendinti 

savaitinių pamokų skaičiumi, kuris, atsiţvelgiant į mokymosi formą ir mokymo proceso 

organizavimo būdą, gali būti koreguojamas iki 30 procentų. 



   

 

5. Mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriama po 1 pamoką per savaitę naudojimosi 

kompiuteriu ir specialiosiomis mokymosi priemonėmis įgūdţiams formuoti, paţinimo funkcijoms 

lavinti, kalbiniams ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti. 

 

________________________________ 
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NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VALANDŲ PASKIRSTYMAS  

 

Eil. 

Nr. 
Mokytojas 

Būrelio 

pavadinimas 
Trukmė 

Valandų sk. 

per savaitę 
Klasės 

1.  Ţ. Kudlinskienė Kūrybingi 

skaitytojai 

2020-09-01 / 

2021-06-21 

1 5-8 

2.  T. Striukys Judrieji sportiniai 

ţaidimai 

2020-09-01 / 

2021-06-21 

2 5-8 

3.  D. Tauginienė Aktyvių mokinių 

forumas 

2020-09-01 / 

2021-06-21 

1 5-8 

Skautai 2020-09-01 / 

2021-06-21 

1 5-8 

4.  T. Petrikas Pėdsekystė 2020-09-01 / 

2021-06-21 

2 7-8 

Įdomioji biologija 2020-09-01 / 

2021-06-21 

2 5-8 

5.  G. Šaikovskis Dailieji medţio 

darbai 

2020-09-01 / 

2021-06-21 

2 5-6 

6.  S. Šaikovskienė Įvairioji dailė 2020-09-01 / 

2021-06-21 

1 5-8 

Skirta valandų 14  

Panaudota valandų 12  

Nepanaudota valandų 2  

 

 

________________________________ 
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SOCIALINIO – EMOCINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

 

 

_________________________

Mokytojas Programos 

pavadinimas 

Klasė Mokinių 

skaičius 

Vida Repečkaitė 

Lions Quest 

„Paauglystės 

kryţkelės“ 

5a 24 

Aida Petrėtytė 5b 16 

Ţivilė Kudlinskienė 6a 19 

Liuda Leščiuvienė 6b 18 

Tadas Petrikas 7a 19 

Danguolė 

Tauginienė 

7b 13 

Alma Kiaušinienė 8 29 
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MOKINIŲ DALIJIMAS Į GRUPES  

 

 DORINIS UGDYMAS 

 
 

 

Klasė 

 

 

Mokinių 

skaičius 

Tikyba 

(mokinių / grupių 

skaičius) 

Etika  

(mokinių / grupių 

skaičius) 

5a 24 11 13 

5b 16 6 10 

6a 20 6 14 

6b 18 10 8 

7a  18 4 14 

7b 15 8 7 

8 27 15 12 

Iš 

viso: 

 

mokiniai 138 60 75 

grupės  4 4 

 
 

_____________________________________ 
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PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS 

SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ 

MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS 

PROGIMNAZIJOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI 

ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

1. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, 

gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu (toliau – 

ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (progimnazija yra dalykų brandos egzaminų 

centras, vyksta remonto darbai progimnazijoje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba 

laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – 

nuotolinis mokymo būdas). 

2. Ekstremali temperatūra – progimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 

      2.1. minus 20 °C ar ţemesnė, – 5 klasių mokiniams; 

      2.2. minus 25 °C ar ţemesnė – 6–8 klasių mokiniams;  

      2.3. 30 °C ar aukštesnė – 5–8 klasių mokiniams. 

 3. Progimnazijos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, gali priimti 

sprendimus:  

3.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:  

3.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę;  

3.1.2. keisti nustatytą pamokų pradţios ir pabaigos laiką;  

3.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas;  

3.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, maţinančius / šalinančius 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei; 

3.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių progimnazijos aplinkoje nėra 

galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus 

elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas progimnazijos vadovo sprendimu gali būti laikinai 

stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, mokyklos 

vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su valstybinės mokyklos (biudţetinės 

įstaigos) – savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, savivaldybės progimnazijos 

(biudţetinės įstaigos) – savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, valstybinės ir 

savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ir nevalstybinės mokyklos – savininku (dalyvių 

susirinkimu);  

3.3. ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo 

procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Progimnazijos 

vadovas sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu prima Mokymosi pagal 

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

organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 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“, 

nustatyta tvarka.  

4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar progimnazijos vadovo sprendimu ugdymo procesą organizuojant 

nuotoliniu mokymo būdu progimnazija:  
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4.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, atsiţvelgdama į 

progimnazijos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui organizuoti, 

Bendrųjų ugdymo planų nuostatas;  

4.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu 

Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“;  

4.3. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. Išsiaiškinus, 

kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis progimnazijoje, jeigu 

progimnazijoje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių 

ugdymo procesą organizuoti progimnazijoje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į 

kitas saugias patalpas;  

4.4. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo;  

4.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne maţiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto 

laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50 procentų – 

asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 2 val.;  

4.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo 

būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui skiriamas 

pamokas;  

4.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsiţvelgdama į mokinių 

amţių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus;  

4.8. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl uţduočių, 

skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdţio, dėl mokymosi krūvių stebėsenos 

ir jų koregavimo, grįţtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės nustatymo, 

atsiţvelgdama į mokinių amţių;  

4.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus;  

4.10. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso organizavimo 

tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo bendruomenei klausimais 

tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo procesas progimnazijoje 

negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama progimnazijos 

tinklalapyje;  

4.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandţiai grįţti prie įprasto ugdymo 

proceso organizavimo. 

________________________ 

 

 

 

 

 

 


