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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tauragės r. Žygaičių gimnazijos (toliau – Gimnazija) 2017 – 2018 mokslo metų ugdymo 

planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais 

2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos 2015-2020 metų strateginiu veiklos 

planu, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimais, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo 

analize, brandos egzaminų rezultatais, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procese gauta 

informacija, Gimnazijos veiklos įsivertinimo duomenimis, metodinių grupių pasiūlymais, mokinių 

individualiais ugdymo planais, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų siūlymais, tačiau atsižvelgiant į gimnazijos lėšas.   

2. Vadovaudamasi Mokytojų tarybos nutarimais, Gimnazijos tarybos pritarimu, atsižvelgusi į 

mokinių pasirinkimus ir gimnazijos galimybes, gimnazijos 2017 – 2018 mokslo metų ugdymo planą 

rengia darbo grupė, sudaryta gimnazijos direktorės 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V- 96. 

Gimnazijos 2017– 2018 mokslo metų ugdymo plano tikslas – nustatyti ugdymo programų vykdymo 

bendruosius reikalavimus ir pateikti rekomendacijas gimnazijos ugdymo turiniui formuoti ir 

ugdymo procesui organizuoti, kad kiekvienas besimokantysis padarytų asmeninę pažangą ir 

pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų, atitinkančių individualias galimybes, ir įgytų mokymuisi 

visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

3. Ugdymo turiniui įgyvendinti ir ugdymo procesui organizuoti 2017-2018 mokslo metams 

keliami šie uždaviniai: 

3.1. pateikti gaires gimnazijos ugdymo turinio, plano ir emocinės  aplinkos gimnazijoje kūrimui 

bei pritaikymui pagal mokinių mokymosi poreikius; 

3.2. nustatyti pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti. 

4. Ugdymo planuose vartojamos sąvokos: 

Kontrolinis darbas - žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, 

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 

minučių. 

Laikinoji grupė - mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko 

ar mokymosi pagalbai teikti. 

Gimnazijos ugdymo planas - gimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

Pamoka - pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 
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5. Kitos ugdymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

(Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose 

vartojamas sąvokas. 

PIRMASIS SKIRSNIS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Mokslo metų trukmė, pusmečių datos, pamokų laikas, mokinių atostogos. 

6.1. Mokslo metų trukmė: 

Klasė       Ugdymo proceso Ugdymo proceso 

trukmė 

dienomis/ 

savaitėmis 

Vasaros atostogos 

pradžia pabaiga   

1-4 2017-09-01 2018-05-31 170/ 34 2018-06-01 – 2018-08-31 

5–3G klasių 2017-09-01 2018-06-15 181/36 2018-06-16 – 2018-08-31 

4G klasė  09-01 05-25 166/33 iki 08-31 

Pusmečių 

trukmė 

1 – asis 2017-09-01 – 2018-01- 26 

2 – asis 2018-01-29 – 2018- 06-15 (5-3G klasių),  

2018-05-31 (1-4 klasės) ir 2017-05-25 ( 4G  klasė) 

 

6.2. Gimnazijos pamokų laikas: 

Pamoka Laikas Pamoka Laikas 

Sartininkų pradinio ugdymo skyriuje Žygaičių gimnazijoje  

1 8.50 – 9.35 1 8.50 – 9.35 

2 9.40 – 10.25 2 9.45 – 10.30 

3         10.30 – 11.15 3         10.40 – 11.25 

4         11.45 – 12.30 4         11.45 – 12.30 

5         12.40 – 13.25 5         12.40 – 13.25 

6         13.35 – 14.20 6         13.35 – 14.20 

7         14.25 – 15.10 7         14.25 – 15.10 

8         15.15 – 16.00 8         15.15 – 16.00 

6.3. mokiniams skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. – 2017 m.lapkričio 3 d. 
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d. 
Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – 2018 m. vasario 23 d. 
Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. –2018 m.  balandžio 6 d. 

 

6.4. Gimnazija dirba 5 dienas per savaitę. 



 

 

5 

 

7. Ugdymo turinio dalis, organizuojama ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei ir 

pažintinei veiklai, planuojama metams. Veiklų apskaitą vykdo klasės vadovas klasės veikloje. 

Šioms veikloms organizuoti per mokslo metus skiriama: 

7.1. Pradiniame ugdyme klasių mokiniams numatoma skirti 8 veiklos dienas ir 7 val. kultūrinei, 

meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei veiklai, iš jų 5 ugdymo dienos siūlomos 2017-

2018 mokslo metais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

birželio 2 d. įsakymo Nr. V-442 8.2 ir 17.2 punktais: 

Eil. 

Nr. 

Veikla Klasės Data Dienos/ 

valandų sk. 

 

1.  Klasės diena 1- 4 kl. 2017-09-04 1 diena 

2.  Sveikatingumo diena 1- 4 kl. 2017-09-26. 1 diena 

3.  Karjeros ugdymo diena 1- 4 kl. 2017-10-31 1 diena 

4.  ,,Vardan tos Lietuvos“, skirta 

vasario 16-ajai  

1- 4 kl. 2018- 02-15 1 diena 

5.  Kaziuko mugė ir menų diena 1- 4 kl. 2018-03-02. 1 diena 

7.2. Kitos dienos ir valandos skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, 

praktinei veiklai: 

Eil. 

Nr. 

Veikla Klasės Data Dienos/ 

valandų sk. 

 

1. Žmogaus saugos diena 1- 4 kl. 2017-10-10 1 diena 

2. Adventinis rytmetys 1- 4 kl. 2017-12-22 3 val. 

3. Kalėdų eglutės šventė 1- 4 kl. 2017-12-20. 1 diena 

4. Užgavėnės 1- 4 kl. 2017-02-13. 1 val. 

5. Kovo 11-oji 1- 4 kl. 2018-03-09. 1 val. 

6. Darom-2018 1- 4 kl. 2018-04-19. 2 val. 

7. Ekskursijų diena 1- 4 kl. 2018-05-29. 1 diena 
Kultūrinių dienų pavadinimus ir skaičių galima koreguoti per mokslo metus. 

7.3. Pagrindiniame ir viduriniame ugdyme klasių mokiniams numatoma skirti 9 veiklos dienas 5-

8 klasėms, 8 veiklos dienas 1G – 2G  klasėms, 7 veiklos dienas 3G – 4G  klasėms ir 14 val. 

kūrybinei, sportinei, praktinei veiklai iš jų 5 ugdymo dienos siūlomos 2017-2018 mokslo metais 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 

V-442 8.2 ir 17.2 punktais: 

Eil. 

Nr. 

Veikla Klasės Data Dienos/ 

valandų sk. 

 

1.  Klasės diena 5-4G kl. 2017-09-04 1 diena 

2.  Sveikatingumo diena 5-4G kl. 2017-09-28. 1 diena 

3.  ,,Vardan tos Lietuvos“, skirta 

vasario 16-ajai  

5-4G kl 2018-02-15 1 diena 

4.  Kaziuko mugė ir menų diena 5-4G kl 2018-03-02. 1 diena 

5.  Ekologinė diena skirta Žemės 

dienai (dalykinė diena) 

5-4G kl 2018-04-20 1 diena 
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Eil. 

Nr. 

Veikla Klasės Data Dienos/ 

valandų sk. 

 

1.  Klasės diena 5-4G kl. 2017–09-04 1 diena 

2.  Tarptautinis „SWITCH“ renginys 

Kaune 

1G-4G kl. 2017-09-19 1 diena 

3.  Žmogaus saugos 5-8 kl. 2017-10-10. 1 diena 

4.  Kalėdinis krepšinio turnyras 5-2G kl.  2017-12-20 2 val. 

5.  Adventinis rytmetys 5-4G kl. 2017-12-22 3 val. 

6.  Užgavėnės 5-4G kl. 2018-02-13. 1 val. 

7.  Šimtadienis 3G-4G kl. 2017-02-23 3 val. 

8.  Kovo 11-oji 5-4G kl. 2018-03-09. 1 val. 

9.  Darom-2018 5-4G kl. 2018-04-19 2 val. 

10.  Paskutinis skambutis 3G-4G kl. 2018-05-25 2 val. 

11.  Klasių ekskursijų – integruotų 

mokslų  

5-4G kl. 2018-06-

11,12,13. 

3 dienos 

Kultūrinių dienų pavadinimus ir skaičių galima koreguoti per mokslo metus. 

7.4. Kelių valandų trukmės renginiai organizuojami po pamokų arba klasės valandėlių metu. 

     7.5. Mokiniams kultūrinės – pažintinės veiklos apskaita vykdoma elektroniniame dienyne klasės 

vadovo prieigoje. 

8.  Gimnazijos 4G klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, 

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

mokymosi dienų skaičių. 

9. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius 

ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo 

gimnazijos administracija priims sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

10. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą neis 1-5 klasių mokiniai, 

esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6 ir 1G-4G klasių mokiniai. Šios dienos bus 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS IR ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 

11. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, remdamiesi dalyko programai ir kitoms veikloms skirtų 

pamokų savaičių skaičiumi, rengia dalyko, dalyko modulio, pasirenkamojo dalyko ilgalaikį planą, 

neformaliojo švietimo veiklos planą  2017 – 2018 mokslo metams.  

12. Ilgalaikiai planai rengiami vadovaujantis: Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrosiomis 

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

26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, PUPP programomis, Vidurinio ugdymo Bendrosiomis programomis, 
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patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 

V-269, dalykų brandos egzaminų programomis.  

13. Mokytojai ilgalaikius planus ir programas rengia vadovaudamiesi gimnazijos bendrais 

sutarimais ir formomis, patvirtintomis direktorės įsakymu. 

14. Mokytojai ilgalaikius planus, programas suderinti pateikia metodinės grupės pirmininkui iki 

2017 m. rugpjūčio 29 d.  

15. Mokytojas, dirbantis pirmuosius trejus metus, rengia pamokos planą. 

16. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui stebi ir analizuoja ugdymo procesą, 

organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimus, mokinių mokymosi 

krūvio stebėseną ir kontrolę, mokytojų bendradarbiavimą, neformalųjį vaikų švietimą. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

17. Mokytojas, į kurio mokomąjį dalyką yra integruojama kito dalyko programa, jos dalis, 

prevencinės, bendrųjų kompetencijų programos, informaciją fiksuoja ilgalaikiame plane, 

programoje ir elektroniniame dienyne, klasių vadovai – veiklos planuose. 

18. Visų dalykų mokytojai ugdo tiek dalykines, tiek bendrąsias mokinių kompetencijas. 

19. Tarpdalykinę, bendrųjų kompetencijų programų integravimą koordinuoja direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui; prevencinių programų, ugdymo karjerai – socialinis pedagogas; sveikatos 

ugdymo – sveikatos priežiūros specialistas. 

20. Elektroniniame dienyne integruojamųjų pamokų apskaita vykdoma dalykui skirtame 

apskaitos puslapyje: užpildoma dalyko tema, pasirenkamas programos pavadinimas ir įrašoma 

integruojama tema.  

21. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, mokytojai, klasių vadovai nuolat stebi ir analizuoja 

mokinių pasiekimus ir pažangą mokantis integruojamųjų programų ir priima sprendimus dėl 

tolesnio mokymo organizavimo.   

22. Gimnazijoje vykdoma integracija: 

22.1. kovų ir kančių istorijos programos dalis integruojama į istorijos programą 2G klasėje; 

22.2. žmogaus saugos bendroji programa 3G-4G klasėse – į gamtos, socialinius mokslus, 

technologijas, kūno kultūrą ir klasių valandėles; 

22.3. 7 ir 8 klasės mokiniams integruotas informacinių technologijų kursas ,,Renku, kuriu ir 

pristatau“; 

22.4. programa „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija“ 

integruojama į gamtos mokslus, kūno kultūrą, klasių valandėles ir neformalųjį vaikų švietimą; 
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22.5. programa „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa“ 

integruojama į visus mokomuosius dalykus, klasių valandėles, neformaliojo vaikų švietimo veiklas 

pagal gimnazijoje paruoštą mokinių sveikatinimo programą rūpinantis mokinių fizine ir psichine 

mokinių sveikata, gimnazijoje organizuojami renginiai, propaguojantys sveiką gyvenseną, 

dalyvaujama sveikatinimo projektuose; 

22.6.  kelių mokytojų susitarimu ugdymo proceso metu organizuojamos integruotos pamokos. 

23. Etninės kultūros programos įgyvendinimas: 

23.1.  siekiant, kad mokiniai puoselėtų savo tautos kultūrą, tradicijas, domėtųsi istorija,  

politiniais ir kultūriniais įvykiais šalyje, gerbtų iš kartos į kartą paveldėtas vertybes, kaip atskiras 

dalykas skiriama programa „Kultūrinio sąmoningumo ugdymas“. Programos įgyvendinimui 5-8 

klasėse skiriama po 18 val. kiekvienai klasei per metus, 1-2 gimnazinių klasių mokiniams po 36 val. 

per metus, kurių metu organizuotinos akcijos, renginiai, skirti svarbiausioms tautinėms šventėms  

paminėti, pasirinktas programos temas integruojant į lietuvių kalbą, socialinių mokslų, informacinių 

technologijų integruoto kurso, menų ir technologijų pamokas. 

24. Antikorupcinis ugdymas įgyvendinamas integruojant į pilietiškumo pagrindus, istoriją, etiką 

ir klasių valandėles. 

25. Ugdymas karjerai įgyvendinimas pagal Ugdymo karjerai programą 2014 m. sausio 15 d. 

įsakymas Nr.V-72 „Dėl ugdymo karjerai programos patvirtinimo“: 

25.1. pradiniame ugdyme: integruojama į pasaulio pažinimą ir neformalųjį švietimą. 

25.2. pagrindiniame ir viduriniame ugdyme: integruojama į visų dalykų programų turinį ir 

neformalųjį švietimą. Karjeros ugdymo užsiėmimų ciklai organizuojami klasių valandėlių metu 

pagal gimnazijoje paruoštą ugdymo karjerai programą. 

25.3. ugdymas karjerai įgyvendinamas per ugdymo procesą, kitas tikslingai numatytas veiklas 

(pažintines, socialines, prevencines veiklas derinant su integruotu į dalykų programas ugdymo 

karjerai turiniu). 

 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS 

MOKYKLOJE 

 

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

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

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

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

ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia Gimnazijos vaiko 
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gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

gegužės 2 d. įsakymu Nr. V- 319 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

27. Gimnazija, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos 

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

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

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

kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

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

patvirtinimo“.  

28. Gimnazijoje bus vykdomos prevencinės programos: 

28.1. 1 ir 1-4 Sartininkų pradinio ugdymo klasėse socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei 

smurto prevencijos programa „Antras žingsnis“; 

28.2. 2-4 klasėse socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto ir priklausomybės nuo 

alkoholio ir narkotinių medžiagų prevencijos programa „Įveikiame kartu“ 

28.3. 5-7 klasėse vaikų patyčių prevencijos programa „Draugai neturi paslapčių“; 

28.4. 8-2G klasėse asmeninių ir socialinių įgūdžių lavinimo programa, padedanti parengti vaikus 

ir jaunuolius gyvenimui už mokyklos ribų greitai besikeičiančioje visuomenėje „Gyvenimo įgūdžių 

ugdymas“ 

28.5. 3G-4G klasėse programa skirta ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ 

    29. Gimnazija sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną prieš pamokas, laisvų pamokų 

pertraukų metu, užsiimti fiziškai aktyvia veikla. Palankiomis oro sąlygomis sportuojama gimnazijos 

stadione, blogomis oro sąlygomis sporto salėje, gimnazijos koridorių erdvėse. 

30.  Gimnazija, įgyvendindama gimnazijos ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos norma 

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

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 

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

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

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
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31. Gimnazijoje socialinės – pilietinė veikla vykdoma vadovaujantis gimnazijos  direktorės 

2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V–83 patvirtinta, redakcija 2017 birželio 2 d. V-106 „Tauragės 

r. Žygaičių gimnazijos socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarka“. 

31.1. pagal pagrindinio ugdymo programą privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai skiriama ne 

mažiau kaip 10 valandų per mokslo metus. Socialinės pilietinės veiklos valandas mokinys fiksuoja 

Socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lape.  

31.2. Socialinę pilietinės veiklos darbą prižiūri ir elektroniniame dienyne fiksuoja klasių 

vadovai; 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS IR 

KEITIMAS 

 

32. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo gebėjimams ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas mokymosi planas. Individualiu planu siekiama padėti mokiniui 

planuoti, kaip pagal savo galias pasiekti aukštesnius ugdymosi pasiekimus, ugdytis asmeninę 

atsakomybę, gebėjimus, įgyvendinti išsikeltus tikslus. Mokinys kartu su klasės vadovu individualių 

konsultacijų metu pasitelkdamas soc. pedagogę, dalyko mokytojus (jei yra būtinybė, ir direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui) išsiaiškina kokios pagalbos reikėtų, renkasi dalykų modulius, 

pasirenkamuosius dalykus, padėsiančius pagilinti ir praplėsti žinias, gebėjimus, tinkamai pasirengti 

tolimesniam mokymuisi. Individualaus ugdymo plano pagal pateiktus dalykų mokytojų pasiūlymus 

parengia pavaduotoja ugdymui. 

33. Mokinio, kuris mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, individualus 

ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas, bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokinių 

tėvams (globėjams, rūpintojams) ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pagalbos mokiniui 

specialistams;  

33.1. sudarant individualų ugdymo planą, atsižvelgiama į gimnazijoje turimą informaciją apie 

mokinį ir jo mokymosi pasiekimus;  

33.2. dalykų mokytojai rekomenduoja mokiniams pasirenkamuosius dalykus ar dalyko 

modulius, mokinys pasitaręs su tėvais (globėjais, rūpintojais) priima sprendimus, kokių 

pasirenkamųjų dalykų ar dalyko modulių jam reikėtų, kad pasiektų geresnių rezultatų ar įgytų 

bendrųjų gebėjimų;  

33.3. mokinių individualūs ugdymo planai nuolat peržiūrimi ir, jei reikia, yra koreguojami ir 

teikiama kitokia pagalba. 
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34. Siekiant padėti 2G klasės mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas 

sudarant mokinio individualų ugdymo planą;  

34.1. per mokslo metus, bet ne vėliau kaip iki gegužės 15 d., 2G klasės mokiniams yra 

organizuojami susirinkimai, klasių valandėlės, individualios konsultacijos, kurių metu ugdymo 

karjerai konsultantas, dalyko mokytojas (jei yra būtinybė, ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui) ir 

klasės vadovas išaiškina vidurinio ugdymo specifiką, išplėstinio ir bendrojo dalykų kursų ypatumus, 

brandos egzaminų reikalavimus, padeda pasirinkti dalykus, dalykų modulius, pasirenkamuosius 

dalykus, padėsiančius pagilinti ir praplėsti žinias, gebėjimus, tinkamai pasirengti brandos 

egzaminams ir tolimesniam mokymuisi;  

34.2. mokinys individualų ugdymosi planą derina su gimnazijos galimybėmis arba renkasi iš 

gimnazijos siūlomų variantų. Individualaus ugdymo plano formą siūlo gimnazija.  

35. Mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pasirengia individualų ugdymo 

planą dvejiems mokslo metams. Suderinęs su tėvais (globėjais, rūpintojais), galutinį ugdymo plano 

variantą pateikia klasės vadovui iki birželio 10 d. 

36. Individualų ugdymo planą mokiniui, mokomam namuose, rengia ir įgyvendina direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui bendradarbiaujant su mokytojais, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), 

pagalbos mokiniui specialistais.    

37. Mokinys turi teisę savo individualų ugdymo planą koreguoti, vadovaudamasis direktoriaus 

2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V–82 patvirtinta „Bendrojo ugdymo dalyko programos, dalyko 

kurso/kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamojo dalyko modulio keitimo 

tvarka“. 

 

SEPTINTAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

38. Mokytojas, planuodamas ugdymo turinį, planuoja ir mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimą, jį sieja su mokymo (-si) tikslais atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus. 

Vertinimo metodus mokytojai derina metodinėse grupėse, aptaria su mokiniais ir jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais). Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujasi Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 

m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150), Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarka ugdymo procese patvirtinta Mokytojų tarybos posėdyje 2016-08-30, protokolas 

Nr. 1. Vertinimo metodus mokytojai derina tarpusavyje, aptaria su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais). Informavimą apie mokymosi sėkmingumą reglamentuoja gimnazijos dalyko mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos, aprobuotos dalyko metodinėse grupėse. 
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39. Pažangai ir pasiekimams vertinti taikomas formuojamasis, apibendrinamasis ir diagnostinis 

vertinimas. Apie mokinių pasiekimų vertinimo būdus ir laikotarpius informacija skelbiama 

elektroniniame dienyne arba gimnazijos nustatyta tvarka raštu informuojami mokiniai ir jų tėvai 

(globėjai, rūpintojai): 

 39.1 formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui 

informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo mokymosi 

eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes; 

    39.2. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus paprastai 

atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti 

esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi 

galimybes; 

39.1.  atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), taikomi įvairūs diagnostinio 

vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai. Per dieną 

negali būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas; 

39.2. mokinių asmeninė pažanga stebima, fiksuojama, pagalba teikiama vadovaujantis Tauragės 

r. Žygaičių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui 

teikimo tvarkos aprašu patvirtintu gimnazijos direktorės 2017 m. kovo 7d. įsakymu Nr. V-61; 

39.2.1. mokinių darbai, rezultatai, 2 klasės diagnostinių, 4,6,8 klasių Nacionalinių mokinių 

mokymosi pasiekimų patikrinimų, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo analizės kaupiami 

mokinio pasiekimų aplanke; 

39.3.  apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo 

programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per pusmetį 

padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių 

požymius. 

40. Pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokančių mokinių pasiekimams 

vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema: 

40.1. pagrindiniame ugdyme dalykų žinios ir gebėjimai vertinami pažymiu, o etikos, tikybos, 

pilietiškumo pagrindų I-II gimnazijos klasėse įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;  

40.2.  viduriniame ugdyme pasirenkamųjų dalykų žinios ir gebėjimai vertinami pažymiu, o 

etikos, tikybos mokymosi pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

41. Pagal pradinio ugdymo programas besimokančių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas 

siejamas su mokymo(-si) tikslais, atsižvelgiama į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus. Mokinių 

pasiekimai fiksuojami elektroninio dienyno skiltyse įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį 

(patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje pradinio 

ugdymo programoje; 
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41.1. planuodamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus; 

41.2. baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas; 

41.3. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi dienyne, nurodant padaryta pažanga ar nepadaryta 

pažanga: ,,p.p.“ arba ,,n.p.“. 

42. Informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimo) 

mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama žodžiu, kalbantis su jais, trumpais komentarais 

elektroniniame dienyne. 

43. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 

pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

44. Mokinių, besimokančių dalykų modulius, mokymosi pasiekimų vertinami įrašu „įskaityta“ 

arba „neįskaityta“. 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS APLINKOS KŪRIMAS 

 

45. Gimnazija ugdymo(si) aplinką kuria vadovaudamasi Higienos normomis, Ugdymo 

programų aprašais. 

46. Mokytojai ugdymo procese kuria fiziškai ir psichologiškai saugią, mokymui(si) palankią 

aplinką. Įgyvendindami ugdymo tikslus, sudaro sąlygas mokinių aktyviam mokymui(si) tiek 

individualiai, tiek grupėse. Ne mažiau kaip du kartus per mokslo metus mokytojai sudaro sąlygas 

mokiniams mokytis kitose erdvėse: 

46.1.  Gamtos mokslų mokytojai, siekdami gerinti mokinių eksperimentinius ir praktinius 

įgūdžius, laboratorinius darbus, eksperimentus atlieka kabinetuose, gamtoje. Eksperimentams ir 

praktiniams įgūdžiams ugdyti skiriama ne mažiau 30-40 procentų dalykui skirtų pamokų per 

mokslo metus; 

46.2. Elektroniniame dienyne eksperimentų ir praktinių užsėmimų apskaita vykdoma dalykui 

skirtame apskaitos puslapyje, tam skirtoje vietoje pažymint praktinis darbas. 

46.3.  Socialinių mokslų mokytojai veda pamokas gimnazijos ir šalies muziejuose, gamtoje;  

46.4.  Kalbų, menų ir kt. dalykų mokytojai organizuoja viešus projektų pristatymus, darbų 

parodas skaitykloje, kitose gimnazijos viešose erdvėse ar už jos ribų. 

47. Mokytojai, siekdami padėti mokiniams šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje įgyti 

būtinų kompetencijų, gebėjimų, nuostatų ir dirbti inovatyviai, savo dalyko pamokose (kiek leidžia 

ištekliai) naudoja šiuolaikines mokymo(si) technologijas: internetą, interaktyviąsias lentas, 

plantšetinius kompiuterius, stacionarius kompiuterius, biblioteką. 
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48. Mokytojams per įvairių dalykų pamokas yra sudarytos sąlygos naudotis kūrybiškomis 

mokymo erdvėmis ir priemonėmis (grindų žaidimas gimnazijos fojė „24 žingsniai“, „Svajonių 

klasė“). 

49. Ugdymo proceso dienos, skirtos pažintinei ir kultūrinei veiklai, priklausomai nuo veiklos 

pobūdžio organizuojamos įvairiose aplinkose: gimnazijos stadione, sporto salėje, muziejuje, 

,,Svajonių klasėje“, aktų salėje, gamtoje, įvairiose įstaigose.   

50. Gimnazijoje sudarytos sąlygos mokiniui fiziškai aktyviai ilsėtis pertraukų ir laisvų pamokų 

metu koridoriuose: grindų žaidimas ,,Klasės“, stalo teniso stalai. Esant geram orui – gimnazijos 

stadione. 

51. Gimnazijoje organizuojami tradiciniai sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo renginiai.  

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

52. Mokytojas, planuodamas pamoką, atsižvelgia į klasės (grupės, srauto) mokinių motyvaciją, 

gebėjimus ir poreikius. Diferencijuodamas ugdymą, pritaiko mokymosi uždavinius, ugdymo turinį, 

metodus, mokymo(si) priemones, tempą. 

53. Diferencijavimas vykdomas panaudojant pamokas, skirtas mokinių ugdymo poreikiams 

tenkinti ir mokymosi pasiekimams gerinti: 

53.1. 5 klasės mokiniams ,,Mokomės žaisdami“ (užsienio kalbos (rusų) pradžiamokslis); 

53.2. norintys pagilinti lietuvių kalbos dalykines žinias gali rinktis 7 klasėje modulį „Skaitau. 

Mąstau. Kuriu“, 8 klasėje modulį „Skaitau-suvokiu. Kuriu-rašau“, 2G klasėje modulį „Kalbos ir 

teksto suvokimo labirintus“. Mokymosi spragų šalinimui ir skaitymo įgūdžių lavinimui skirti 

moduliai 6, 8 ir 1G klasėse ,,Kalbos labirintai“; 

53.3. siūlomi moduliai 5-6 klasių mokiniams „Let‘s speak it out“ („Pakalbėkime) ir 7-8 klasių 

mokiniams „Improve your English“ („Pagerink anglų kalbą“)  norintiems pagilinti savo anglų 

kalbos žinias ir įgyti bendrųjų kompetencijų. Rusų kalbos žinių įtvirtinimui 1G klasėje modulis 

„Rusų k. pasaulyje“; 

53.4. 6,  8 ir 2G klasių mokiniai, norintys pagilinti dalykines žinias, turi galimybę pasirinkti 

matematikos modulį ,,Mąstau ir skaičiuoju“, 1G klasėje – „Uždavinių sprendimo metodai“. 

Mokiniai, kuriems trūksta gebėjimų dirbti savarankiškai, tačiau priima draugo ar mokytojo pagalbą, 

galės rinktis matematikos modulį „Kas ir kaip“; 

53.5. Gamtos mokslų žinių gilinimui ir tyrimų atlikimui skirtas biologijos modulis 8 klasėje 

„Mokomės iš gamtos“; 
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53.6. 2G klasių mokiniai pagal savo gebėjimus renkasi vieną iš trijų informacinių technologijų 

modulių: programavimo pradmenys, kompiuterinės leidybos pradmenys arba tinklalapių rengimo 

pradmenys; 

53.7.  3G-4G klasių mokiniams, norintiems pagilinti dalykines žinias ir tinkamai pasirengti 

brandos egzaminams, siūlomi dalykų moduliai – „Anglų k. gramatika“, „Kūrybinis rašymas“, 

„Kalbos vartojimo praktika“, „Uždavinių sprendimas“, „Plotai ir tūriai“, pasirenkamieji dalykai - 

„Eksperimentinė biologija“, „Molekulinė biologija“. Per anglų kalbos pamokas sudaromos skirtingų 

gebėjimų grupės. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS 

TEIKIMAS 

 

54. Mokymosi pagalbą ir mokymosi pasiekimų gerinimą organizuoja direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

55. Klasių vadovai ir mokytojai teikia pagalbą savo klasės ar grupės mokiniams, rūpinasi jų 

asmenybės ugdymu(-si) bei branda, siekia pažinti auklėtinių, mokinių poreikius, polinkius, 

interesus, gabumus, diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo procesą, domisi ir rūpinasi mokinių 

sveikata, jų sauga, puoselėja sveiką gyvenseną, suteikia mokiniui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad 

jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, bendradarbiauja su 

pagalbos mokiniui ir sveikatos priežiūros specialistais, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie 

iškylančias problemas, padeda mokiniams spręsti psichologines, socialines, bendravimo, mokymosi 

ir kitas problemas, stebi, analizuoja tėvų bei socialinės aplinkos poveikį ugdymui(-si). 

56. Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programose skiriamos konsultacijos bei suteikiama galimybė ruošti pamokas gimnazijoje. 

57. Pagalbos mokiniui specialistai teikia psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją 

pedagoginę pagalbą: 

57.1.  psichologinė pagalba – mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir 

sprendimas, bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos 

konsultuojant, gabių mokinių įvertinimas, mokinių ir jų tėvų konsultavimas profesijos pasirinkimo 

klausimais. Psichologinė pagalba teikiama, kai mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai, prašo 

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai (gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą), prašo 

Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku; 

57.2. socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams, kad būtų įgyvendinta mokinio 

teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą gimnazijoje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikas ar 

mokinys negali lankyti gimnazijos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į gimnaziją ją palikusius vaikus ir 
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mokinius, kartu su tėvais padėti vaikui ir mokiniui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galis 

ir joje adaptuotis. Pagalba teikiama gimnazijoje, pagalbos gavėjai – vaikai ir mokiniai, jų tėvai, 

pedagogai. Pagalbos teikėjas – socialinis pedagogas, kurio kvalifikacija atitinka nustatytus 

kvalifikacinius reikalavimus. 

57.3.  specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymo(-si) pagalbos veiksmingumą. Specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikėjai – 

specialioji pedagogė ir logopedė; 

57.4. sveikatos priežiūros gimnazijoje paskirtis − saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą aktyviai 

bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Sveikatos priežiūrą vykdo sveikatos 

priežiūros specialistė. 

58. Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia 

mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko 

galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias 

funkcijas. Komisija vykdo šias funkcijas: atlieka gimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo ir 

kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę; rūpinasi pozityvaus Gimnazijos mikroklimato 

kūrimu; koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą; organizuoja gimnazijos 

bendruomenės švietimą; atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą; 

organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams; nustatyta tvarka inicijuoja 

vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimą; įvykus krizei Gimnazijoje , 

organizuoja krizės valdymo priemones; atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

59. Pagalbos mokiniui teikimo tvarka: iškilus problemai dalyko mokytojas informuoja klasės 

vadovą, klasės vadovas kalbasi su mokiniu, stengiasi išsiaiškinti problemą ir padeda ją spręsti. 

Esant rimtai problemai, susitinka ir kalbasi su tėvais. Jei negali problemos išspręsti, kreipiasi į 

specialistus, specialistai kalbasi su mokiniu, veda individualias konsultacijas mokiniams bei jų 

tėvams, kartu su klasės vadovu kontroliuoja jo lankomumą, stebi mokymosi rezultatus. Reikalui 

esant, siūlo kreiptis į specialistus kitose tarnybose (PPT, Psichinės sveikatos centras, Tauragės 

apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Tauragės rajono savivaldybės VGK). Situacijai 

nepagerėjus, mokinio problema svarstoma Vaiko gerovės komisijos posėdyje. Vaiko gerovės 

komisija svarsto mokinio problemų priežastis, siūlo galimus pagalbos būdus. Į VGK kviečia tėvus. 

Esant būtinybei, kreipiasi pagalbos į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Vaikos gerovės 

komisiją. 
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VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

60. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja bendradarbiauti su gimnazija ir pasirašo 

sutartį (mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), gimnazija). 

61. Gimnazijos bendruomenė siekia skirti dėmesį kiekvienam mokiniui, padėti kiekvienai 

šeimai įveikti mokinio ugdymo(si) ir socializacijos sunkumus. Bendrieji susirinkimai organizuojami 

kartą per pusmetį. Planuojant bendrųjų susirinkimų turinį atsižvelgiama į gimnazijos strategiją, 

metinės veiklos tikslus, uždavinius ir prioritetus, iškilusias problemas. Klasių tėvų susirinkimai 

vyks ne mažiau kaip 3 kartus per mokslo metus, vienas iš jų netradicinis kitoje aplinkoje ir pan.  

62. Klasių vadovai, mokytojai, socialinė pedagogė, specialioji pedagogė tėvus (globėjus, 

rūpintojus) informuoja apie vaiko mokymąsi, elgesį žodžiu (telefonu, individualių susitikimų metu) 

arba raštu (elektroniniais laiškais, pranešimais). 

63. Tėvų informavimas vykdomas naudojantis elektroniniu dienynu, gimnazijos interneto 

svetaine, mokinių ir tėvų elektroniniu paštu bei klasių vadovai, mokytojai suderina laiką 

individualiam bendravimui su tėvais. 

64. Siekiant kuo išsamiau informuoti tėvus apie jų vaikų ugdymo(si) poreikius, galimybes, 

organizuojamos atviros veiklos dienos, bendri kultūriniai – pažintiniai renginiai, akcijos, išvykos ir 

kt. 

65. Siekiant gauti tam tikros informacijos apie vaiko šeimą, sužinoti tėvų požiūrį, nuomonę 

vienu ar kitu klausimu atliekamos tėvų apklausos (anketavimas). Gauta apklausos būdu informacija 

yra apibendrinama ir viešumoje pateikiamos bendros tendencijos be galimybės atpažinti atsakymų 

autorius. 

66. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, konsultuoja ir 

skatina tėvus: kurti mokiniams tinkamą edukacinę aplinką namuose, savo pagrįstais lūkesčiais 

motyvuoti vaikus mokytis, padėti vaikams mokytis namuose, sudaryti galimybes vaikams dalyvauti 

neformaliojo vaikų švietimo veikloje, išsakyti gimnazijos tobulinimo lūkesčius. 

67. Žygaičių gimnazijos socialiniai partneriai: Žygaičių seniūnija, Žygaičių seniūnijos kaimo 

bendruomenės, Tauragės r. savivaldybės administracijos - Vaikų teisių apsaugos skyrius, Tauragės 

rajono savivaldybės – socialinės paramos skyrius, Tauragės apskrities vyriausiasis policijos 

komisariatas, Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupė ir kitos įstaigos. Bendradarbiavimas 

vyksta žodžiu (telefonu, individualiai) ar raštu (susirašinėjimo būdu), o taip pat kultūrinių – 

pažintinių švenčių metu. 
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DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

68. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui sprendžia mokinių mokymosi krūvio optimizavimo 

klausimus, vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir kontrolę, mokytojų bendradarbiavimą, 

vadovaudamasi Tauragės r. Žygaičių gimnazijos Kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų rašymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos direktorės 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 133. 

69. Mokinių mokymosi krūvis mažinamas integruojant dalykus ar jų dalį.  

70. Mokinių, besimokančių dailės, muzikos, menų mokykloje, sporto srities neformaliojo 

švietimo įstaigoje, ar mokinių, baigusių dailės, muzikos, menų mokyklą, pageidavimu, jie gali būti 

direktorės įsakymu atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko pamokų lankymo: 

70.1. mokinys, jo tėvams pritarus, rašo prašymą gimnazijos direktorei, kurį iki rugsėjo 10 d. 

pateikia pavaduotojai ugdymui bei pristato mokyklos ar įstaigos, kurioje lanko atitinkamos krypties 

užsiėmimus, patvirtintą pažymą arba muzikos, dailės, menų mokyklos baigimo pažymėjimą; 

70.2. mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, jų metu gali 

užsiimti kita veikla arba mokytis individualiai. Gimnazija užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių 

saugumą ir užimtumą. Mokiniai gali saugiai dirbti skaitykloje, informacinių technologijų kabinete 

ar ilsėtis „Svajonių klasėje“. Kai šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar 

paskutinės, už mokinių saugumą atsako tėvai (globėjai, rūpintojai). Apie tai gimnazija informuoja 

raštu tėvus. 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE 

 

71. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinimas pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V–554 redakcija). 

72. Atsižvelgiant į neformaliojo vaikų švietimo ypatumus, neformaliojo švietimo veikla 

vykdoma: 

72.1. aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo tikslus (gimnazijos 

erdvėse, muziejuose, Žygaičių miestelio erdvėse, kituose Lietuvos lankytinuose objektuose bei 

karjeros planavimą ugdančiose vietose); 

72.2. neformaliojo vaikų švietimo veiklai įgyvendinti skiriamos valandos, atsižvelgiant į 

veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę ir jos nustatytos mokslo metams kiekvienai ugdymo 

programai. 

73.  Kiekvienų mokslo metų pabaigoje Gimnazijoje vyksta būrelių mugė, kurios metu 
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mokiniai renkasi kokius neformaliojo vaikų švietimo užsėmimus norėtų lankyti ateinančiais mokslo 

metais. 

74. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgus į bendruosius iš valstybės ir 

savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro. 

75. Minimalus skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje – 7 mokiniai (Gimnazijos 

mokytojų tarybos 2015 m. birželio 11 d. posėdis, protokolo Nr. 4). Mokinių grupės sudėtis per 

mokslo metus gali kisti. 

76. Gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo veikla pristatoma renginiuose: koncertuose, 

projektinėje veikloje, parodose, varžybose, konferencijose. Informacija platinama gimnazijos 

informaciniame ekrane, stenduose, žiniasklaidoje, gimnazijos internetinėje svetainėje. 

77. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta sporto, teatro, keramikos, šeimininkių, 

kraštotyros, muzikos, informatikos, dailės, meno, kalbų, tiksliųjų mokslų, pilietiškumo veiklai, 

pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. 

Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai, ji įgyvendinama realizuojant: 

77.1. neformaliam švietimui 1-4 klasėse skiriama 272 valandos per metus; 

77.2. neformaliam švietimui 5-8 klasėse skiriama 288 valandos per metus; 

77.3. neformaliam švietimui 1G-2G klasėse skiriama 180 valandos per metus; 

77.4. neformaliam švietimui 3G klasėje skiriama 108 valandos per metus. 

77.5. neformaliam švietimui 4G klasėje skiriama 99 valandos per metus. 

78. Pažintinė – kultūrinė veikla finansuojama pagal mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų 

naudojimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. ĮSAK – 1934 ( Žin., 2007, Nr. 105-4319); 

79. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos valstybės ar 

steigėjo nustatyta tvarka. 

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

80. Mokinių mokymasis namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

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

1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

81. Gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgusi į mokinio 

ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų ugdymo planą. Suderinus su mokinio 

tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos direktoriaus įsakymu mokinys gali nesimokyti dailės, 
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muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Prie mokinio nesimokamų dalykų elektroniniame dienyne ir 

mokinio individualiame ugdymo plane įrašoma „atleista“. Gimnazijos direktorės įsakymu mokiniui, 

kuris mokosi namuose, gali būti skiriamos 1-2 papildomos pamokos per savaitę mokinio 

pasiekimams gerinti. 

82. Besimokantiems namuose 1-3 klasių mokiniams skiriama 9, 4 klasės – 11,  5-6 klasių – 12, 

7-8 klasių – 13, 1G-2G klasių – 15, 3G-4G kl. – 14 savaitinių pamokų. Gydytojo leidimu dalį 

pamokų mokinys gali lankyti gimnazijoje arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

83.  Gimnazijos Sartininkų pradinio ugdymo skyriuje:  

83.1. pradinio ugdymo skyriuje su jungtinėmis klasėmis dirbančiam mokytojui skiriama iki 23-

24 pamokų be neformaliojo vaikų švietimo valandų, klasės apjungtos taip: 1 ir 2 klasės bei 3 ir 4 

klasės Sartininkų skyriuje;   

83.2. Anglų k. jungtinės kl. yra 2-4 ir 3 kl., pasaulio pažinimo ir muzikos jungtinės klasės yra 

1-3 ir 2-4 kl.  

84. Trečioji kūno kultūros pamoka jungiama 1, 3 ir 4 klasėje.  

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

85. Laikinosios grupės sudaromos iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyko programos kursą, 

pasirenkamojo dalyko ar dalyko modulio programą. 3-4 gimnazinių klasių mokiniai užsienio kalbas 

mokosi pagal Europos Sąjungoje priimtus mokėjimo lygius. 

86. Minimalus mokinių skaičius grupėje įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programą – 7 mokiniai (siekiant užtikrinti vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą, išimties 

tvarka grupė formuojama ir iš 5 mokinių). Nesant galimybių sudaryti laikinosios grupės, mokiniams 

sudaromos galimybės mokytis savarankiškai.  

87. Norint garantuoti ugdymo kokybę, optimalias ir saugias mokinių darbo sąlygas, 

atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėje, jų poreikį, saugą, darbo vietas, klasė dalijama į grupes per 

šias pamokas: 

87.1.  dorinio ugdymo, jei mokiniai pasirinkę skirtingus dorinio ugdymo dalykus – etiką ir 

tikybą;  

87.2. užsienio kalbos mokymui, kai klasėje mokosi pradinio ugdymo programoje ne mažiau 
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kaip 20 mokinių, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose ne mažiau nei 21 mokinys; 

87.3. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokytis, atsižvelgiant į darbo vietų 

kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos normos; 

87.4. švietimo pagalbai teikti (konsultacijoms) panaudojant mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti ir pasiekimams gerinti skirtas pamokas; 

87.5. kūno kultūrai mokyti sudarant atskiras mergaičių ir berniukų grupes. 

 

II SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS. 

 

88. Vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis skiriamas pradedantiems mokytis pagal pradinio 

ugdymo programą bei naujai atvykusiems mokiniams. Siekiant padėti mokiniams sėkmingai 

adaptuotis į šią veiklą įsitraukia klasės mokytojas, mokiniai savanoriai, gimnazijos pagalbos 

mokiniui specialistai.   

89. Pradinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę  2016-2017 

mokslo metams: 

 

Dalykas 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 

Dorinis ugdymas ( tikyba ) 1 1 1 1 

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 7 7 7 

Užsienio kalba (anglų) - 2 2 2 

Matematika 4 5 5 4 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 

Muzika 2 2 2 2 

Kūno kultūra 2 2 2 2 

Šokis  1  1 1 

Privalomų ugdymo valandų skaičius 

mokiniui 

22 23 24 23 

Valandos, skiriamos mokinio ugdymosi 

poreikiams tenkinti 

5 

Šokis  1   

Individualioms ir grupinėms konsultacijos 1 1 1 1 

Neformaliojo švietimo valandos 8 
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90. Pradinio ugdymo programai įgyvendinti Sartininkų pradinio ugdymo skyriuje skiriamų 

pamokų skaičius per savaitę 2017-2018 mokslo metams: 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

91. Vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis skirimas pradedantiems mokytis pagal pagrindinio 

ugdymo programos pirmąją dalį bei naujai atvykusiems mokiniams. Siekiant padėti mokiniams 

sėkmingai adaptuotis į šią veiklą įsitraukia klasės vadovas, mokiniai savanoriai, gimnazijos 

pagalbos mokiniui specialistai. Per adaptacinį laikotarpį mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami 

tik pasiekus labai gerų arba gerų rezultatų, o apie nesėkmes kalbamasi su mokiniais ir jų tėvais 

individualiai. 

92. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę 2017-

2018 mokslo metams: 

Dalykai  5  

klasė 

6  

klasė 

7 

 klasė 

8  

klasė 

1G 

klasė 

2G 

klasė 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 1 1 

Dorinis ugdymas (etika)     1  1 

Lietuvių kalba (gimtoji) 5 5 5 5 4 5 

Užsienio kalba (anglų)  3 3 3 3 3 3 

Dalykas 1 kl.-2 kl. 2 kl.-3 kl.  

Dorinis ugdymas ( tikyba) 
1-1 1-1 

Lietuvių kalba (gimtoji) 
8-7 7-7 

Užsienio kalba (anglų)  
0-2 2-2 

Matematika 
4-5 5-4 

Pasaulio pažinimas 
2-2 2-2 

Dailė ir technologijos 
2-2 2-2 

Muzika 
2-2 2-2 

Kūno kultūra 
3-2 3-3 

Privalomų ugdymo valandų skaičius 

mokiniui 

22-23 24-23 

Neformalus vaikų švietimas 
4 
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Užsienio kalba (rusų)   2 2 2 2 2 

Matematika  4 4 4 4 3 4 

Gamta ir žmogus 2 2     

Biologija    1 1 1 2 

Fizika    2 2 2 2 

Chemija    0 2 2 2 

Informacinės technologijos 

Informacinės technologijos: 1 1 0,5  0,5  1  

Kompiuterinės leidybos pradmenys      1 

Tinklapių kūrimo pradmenys      1 

Istorija  2 2 2 2 2 2 

Pilietiškumo pagrindai     1 1 

Geografija   2 2 2 2 1 

Ekonomika ir verslumas     1  

Dailė  1 1 1 1 1 1 

Muzika  1 1 1 1 1 1 

Technologijos  2 2 2 1 1,5 1 

Kūno kultūra 3 2  2  2  2  2  

Žmogaus sauga 0,5 II p. 0,5 I p. 0,5 I p. 0,5 I p. 0.5 II p. 0 

 Pamokos skirtos mokinių poreikiams tenkinti 

Pasirenkamieji dalykai       

Mokomės žaisdami (rusų k. 

pradžiamokslis) 

1      

Kultūrinio sąmoningumo ugdymas 0,5 I p. 0,5 II p. 0,5 II p.  0,5 I p.  1 1 

Moduliai       

Matematikos moduliai 

Mąstau ir skaičiuoju  0,5*  0,5*  1 

Kas ir kaip     0,5*  

Uždavinių sprendimo metodai     0,5*  

Lietuvių k. moduliai 

Kalbos labirintai  0,5*  0,5* 0,5 I p.  

Skaitau – suvokiu. Kuriu -  rašau.    0,5*   

Skaitau. Mąstau. Kuriu.   0,5 Ip.    

Kalbos ir teksto suvokimo labirintai      1 

Užsienio kalbų moduliai 

Let‘s speak it out (Pakalbėkime) 0,5 I p.     

Improve your English (Pagerink anglų   0,5 II p.    
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kalbą)    

Rusų k. pasaulyje     0,5 II p.  

Biologijos modulis  

Mokomės iš gamtos    0,5 II p.   

       

Integruotas IT kursas   0,5 II p. 0,5**  

 

  

Minimalus pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 

26 28 29 30 31 31 

Pamokų skaičius per savaitę skirtas 

mokinio ugdymosi poreikiams 

tenkinti, mokymosi pagalbai teikti: 

12 14 
 

Neformalusis vaikų švietimas 

(valandų skaičius per savaitę) 

8 5 

 *programai įgyvendinti skirta 18 val. kas antrą savaitę 

 

IV SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

93. Gimnazija, vykdydama vidurinio ugdymo programą, vadovaujasi Vidurinio ugdymo 

bendrosiomis programomis. Ugdymas organizuojamas, vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos 

aprašu, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Gerosios mokyklos koncepcija, 

Bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgdama į Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 

14 – 19 metų mokiniams modelio aprašą.  

94. Gimnazija padėdama mokiniui sudaryti individualų ugdymo planą vadovaujasi „Bendrojo 

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

pasirenkamojo dalyko modulio keitimo tvarka“ patvirtinta gimnazijos direktorės 2015 m. birželio 12 

d. įsakymu Nr. V–82 

94.1.  Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, mokyklos pasiūlymais ir 

atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kokius dalykus ar modulius renkasi 

mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo rengimo ir kartu 

su mokytojais, padedant ir tėvams (globėjams), pasirengia individualų ugdymo planą.  

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

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

95. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti ir gimnazijos siūlomos vidurinio ugdymo 

programai įgyvendinti sritys, pasirenkamieji dalykai, moduliai bei mokinių pasirinkimai su 

skiriamų pamokų skaičiumi per savaitę 2017 – 2018 mokslo metams: 
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Ugdymo sritys, dalykai 3G kl. 
pamokų 

skaičius ir 

kursas 

Grupių 

skaičius 

4G kl. 
pamokų 

skaičius ir 

kursas 

Grupių 

skaičius 

Dorinis ugdymas: 

Tikyba  

Tikyba (katalikų) 1B 1 1B 1 

Tikyba (evangelikų liuteronų) 1B 0 0 0 

Kalbos 

Lietuvių kalba 5A 

4B 

2 5A 

4B 

2 

Užsienio kalba: 

Anglų kalba 3B2 

3B1 

1 3B2 

3B1 

2 

Rusų kalba 3 B1 0 3B1 1 

Socialiniai mokslai: 

Istorija  3A 

2B 

1 

 
3A 

2B 

1 

Geografija  3A  

2B 

1 3A  

2B 

1 

 

Matematika  5A 

3B 

2 4A 

3B 

2 

Informacinės technologijos 2A  

1B 

1 2A  

1B 

1 

Gamtos mokslai: 

Biologija  3A 

2B 

1 3A 

2B 

1 

Fizika  3A 

2B  

1 4A 

2B 

1 

Chemija  3A 

2B 

1 3A 

2B 

1 

Menai: 

Dailė  2B 1 2B 1 

Muzika  2B 1 2B 1 

Technologijos: 

Taikomasis menas ir dizainas 2B 1 2B 1 

Statyba ir medžio apdirbimas 2B 1 2B 1 

Kūno kultūra 

Bendroji kūno kultūra 4A 

2B 

1 4A 

2B 

2 

Pasirenkamieji matematikos moduliai 

Uždavinių sprendimas 1 1 0 0 

Funkcijos sąvoka 0 0 1 1 

Plotai ir tūriai 0 0 1 1 

Pasirenkamieji kalbų moduliai 

Įdomioji anglų kalbos gramatika  0 0 1 1 

Kūrybinis rašymas 0.5 II pus. 1 1 1 

Kalbos vartojimo praktika 0.5 II pus. 1 1 1 

Pasirenkamieji dalykai 

Eksperimentinė biologija 1 1   
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      *Žmogaus sauga integruota į dalykų turinį. 

       Jungtinių grupių savaitinis pamokų skaičius pabrauktas ir paryškintas 

 

96. Įvairių dalykų mokytojai integruoja į dalykų turinį: žmogaus saugą, etninę kultūrą, 

sveikatos  ir lytiškumo bei rengimo šeimai ugdymą, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programas, karjeros ugdymo programą. 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ UGDYMAS 

 

97. Mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas organizuojamas remiantis 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1795 ,,Dėl 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

98. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalba ugdymo 

įstaigoje teikiama 1-2 kartus per savaitę specialiojo pedagogo kabinete, mokant lietuvių kalbos ir 

matematikos. 

99. Specialiosios pedagoginės ir (ar) švietimo pagalbos teikimą organizuoja ir koordinuoja 

gimnazijos Vaiko gerovės komisija: 

99.1. Vaiko gerovės komisija renka duomenis apie mokinius, kuriems iškilo mokymosi 

sunkumų, atlieka pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių 

gabumų) vertinimą; 

99.2.  mokytojui ir tėvams pastebėjus, kad vaikas turi mokymosi sunkumų, bet nėra 

akivaizdaus vaiko vystymosi sutrikimo, rekomenduojama 3 mėnesius stebėti mokinio pažangą ir 

pasiekimus; 

99.3. Vaiko gerovės komisija teikia konsultacinę pagalba mokytojams, mokiniams, jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams), kartu su dalyko mokytoju parenka tinkamus mokymosi metodus, rengia 

rekomendacijas sutrikusioms funkcijoms lavinti.  

100. Ugdymo turinys mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, planuojamas 

atsižvelgiant į Pedagoginės psichologinės tarnybos, Vaiko gerovės komisijos tyrimo išvadas ir 

rekomendacijas, individualius mokinio gebėjimus ir galimybes.  

101.  Specialioji pedagoginė pagalba teikiama pamokų metu arba specialiojo pedagogo kabinete 

pagal gimnazijos direktorės patvirtintą tvarkaraštį. 

Molekulinė biologija   1 1 

Žmogaus sauga 0.5*  0.5*  

Neformalusis vaikų švietimas 6 

     Minimalus savaitinių pamokų skaičius                   28 
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102.  Specialiųjų poreikių mokiniams ugdyti dalykų Bendrąją programą pritaiko ar 

individualizuoja dalyko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių ugdymosi poreikius, Pedagoginės 

psichologinės tarnybos ar gimnazijos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

102.1. ugdymo programos pritaikymas fiksuojamas ilgalaikių teminių planų grafoje 

„Ugdymosi programos pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“. 

102.2. pritaikytos ugdymo programos tikslus ir uždavinius mokytojas fiksuoja atskiroje 

formoje, kurią aprobuoja Vaiko gerovės komisija, o patvirtina Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas. 

103. Po kiekvieno pusmečio vyksta mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pasiektų rezultatų aptarimas, o mokslo metų pabaigoje kiekvienam mokiniui mokytojas pildo 

ugdymosi pasiekimų aprašą.  

 104. Sudarydama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, individualųjį planą, 

mokykla: 

 104.1. išlaiko mokiniui Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytą minimalų pamokų skaičių; 

104.2. nežymų intelekto sutrikimą turintiems ir besimokantiems pagal individualizuotą 

ugdymo programą mokiniams mokykla gali 1-2 pamokomis mažinti minimalųjį privalomų pamokų 

skaičių, didindama neformaliojo švietimo valandų skaičių; 

         104.3. Pedagoginei – psichologinei tarnybai rekomendavus bei esant galimybei, gali 

intensyvinti mokiniui teikiamą specialiąją pedagoginę ar mokymo pagalbą nustatytą laikotarpį, 

skirdama papildomų ugdymo valandų; 

         104.4. užtikrina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo tęstinumą ir 

nuoseklumą. 

105. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama specialiųjų pratybų forma: individualios, 

pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8  mokiniai).  

106. Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) pritarimu ir įforminamu direktoriaus įsakymu, mokiniai, turintys vidutinių, didelių ir 

labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, gali: 

 106.1. nesimokyti ar pradėti vėliau mokytis užsienio kalbos (dėl intelekto sutrikimo, klausos 

sutrikimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimo, turintys kochlearinius implantus, įvairiapusių raidos ir 

mokymosi sutrikimų, taip pat ir tautinės mažumos kalba besimokantys įvardytų sutrikimų turintys 

mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių); 

 106.2. nesimokyti muzikos ar ją keisti kitu, menines kompetencijas ugdančiu, dalyku (turintys 

klausos sutrikimą);  

106.3. būti atleidžiami nuo technologijų pamokų, turintys judesio ir padėties bei neurologinių 

sutrikimų mokiniai;  
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107. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo dalykų pritaikytą programą, mokymosi 

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

vertinimo kriterijai aptariami su mokinio tėvais (globėjais). 

         108. Mokiniams, kurie mokosi pagal individualizuotą programą, ugdymo planas sudaromas, 

atsižvelgiant į mokinio galias, mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą. 

 109. Specialiąją pedagoginę pagalbą mokykla mokiniui teikia vadovaudamasi teisės aktais ir 

įgyvendindama pedagoginės psichologinės tarnybos ar mokyklos vaiko gerovės komisijos 

rekomendacijas. 

 


