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VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS 

 

2017–2018 METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ  

UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2017-2018 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo 

(II dalis) ir vidurinio ugdymo programų bei su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų 

švietimo programų įgyvendinimą Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje.  

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

2. Ugdymo organizavimas:  

2.1. 2017–2018 mokslo metai. 

2.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2017 m. rugsėjo 1 d. 

2.1.2. Ugdymo proceso trukmė I-III klasių mokiniams 181 ugdymosi diena, IV klasių 

mokiniams 166 dienos.  

2.1.3. Ugdymo proceso pabaiga I-III klasių mokiniams 2018 m. birželio 15 diena, IV 

klasių mokiniams 2018 m. gegužės 25 diena. 

2.2. Mokinių atostogos numatomos: 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2017-10-30 2017-11-03 

Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03 

Žiemos 2018-02-19 2018-02-23 

Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06 

Pavasario (Velykų) IV klasių mokiniams (BUP 12 

punktas) 

2018-04-09 2018-04-10 

 

2.3. Ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą ir vidurinio ugdymo 

programą skirstomas pusmečiais:  

2017-2018 mokslo metai: 

I pusmetis 2017 m. rugsėjo 1 d.- 2018 m. sausio 26 d.- I-III klasių mokiniams, 2018 m. 

sausio 12 d. IV klasių mokiniams. 

II pusmetis 2018 m. sausio 29 d.- 2018 m. birželio 15 d. I-III klasių mokiniams ir 2018 m. 

sausio 15 d.- 2018 m. gegužės 25 d.- IV klasių mokiniams; 

2.4. Birželio 4–8 dienomis gimnazijoje vyks pamokos (5 ugdymo dienos pagal Bendrųjų 

ugdymo planų 8.2. papunktį); 

2.5. Birželio 11–14 dienomis I–III klasių mokiniams bus organizuojama ugdomoji veikla 

pagal pamokų tvarkaraštį kitose edukacinėse erdvėse. 

3. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. GIMNAZIJOS  

UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

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



   

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

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

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

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

programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 

d. įsakymu Nr. V-46 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų patvirtinimo pakeitimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), 

Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – 

Geros mokyklos koncepcija), Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

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

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

įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas) ir kt. 

5. Gimnazijos ugdymo planą vieneriems metams parengė direktoriaus įsakymu 2017-04-03 

Nr. V-59 patvirtinta darbo grupė. 

6. Formuojant gimnazijos ugdymo turinį ir rengiant gimnazijos ugdymo planą remiamasi 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, VB egzaminų ir PUPP analizės, gimnazijos 

veiklos įsivertinimo duomenimis atsižvelgiama į turimas mokymo priemones, sąlygas ir lėšas, 

vadovaujamasi Vilkaviškio rajono lyderystės plėtros modelio „Bendravimas vardan mokinio 

sėkmės“ nuostatomis ir veiklos kryptimis. 

7. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, 

bendradarbiavimo principais, įtraukiant mokytojus, mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus). 

8. Rengiant gimnazijos ugdymo planą ugdymo programoms įgyvendinti Mokytojų tarybos 

posėdyje (2017-06-16 protokolas Nr.S-2-6) buvo susitarta dėl: 

8.1. gimnazijos ugdymo plano tikslų, nuostatų, principų; 

8.2. bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų (Priedas Nr.1); 

8.3. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių (Priedas Nr.2);  

8.4. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo 

programą (Priedas Nr.3); 

8.5. dalykui skiriamų pamokų skaičiaus pagrindiniame ugdyme (II dalis) konkrečioje klasėje 

(Priedas Nr.4, Priedas Nr. 5); 

8.7. ugdymo turinio planavimo principų ir laikotarpių bei įgyvendinimo 

stebėsenosplanuojant, vertinanat ir reflektuojant ugdymo procesą mokinio individualaus ugdymo 

plano sudarymo reikalavimų (Priedas Nr.6, Priedas Nr.7): 

8.8. prevencinių programų integravimo į ugdymo turinį (Priedas Nr. 8); 

8.9. pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūlos, dalykų modulių programų ir 

pasirenkamųjų dalykų programų (jei nėra švietimo ir mokslo ministro patvirtintų) (Priedas Nr. 9) 

8.10. klasių dalijimo į grupes principų ir laikinųjų (mobiliųjų) mokinių grupių sudarymo 

principų, mokinių skaičiaus ir  ugdymo turinio diferencijavimo įgyvendinimo (Priedas Nr. 10); 

8.11. indivaidualaus ugdymo plano formos (Priedas Nr. 11) 

8.12. neformaliojo švietimo veiklos pasiūlos, organizavimo būdų ir mokinių skaičiaus 

(Priedas Nr. 12); 

8.13. ugdymo profesinei karjerai būdų ir formų (Priedas Nr.13); 

8.14. bendradarbiavimo su mokinių tėvais būdų (Priedas Nr.14); 

8.15. pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimo, adaptacinio laikotarpio naujai į 

gimnaziją atvykstantiems mokiniams (Priedai Nr.15, Nr.16); 

8.16. mokinio pasirinkto dalyko ar dalyko kurso bei dalyko modulio pakeitimo tvarkos 

(Priedas Nr.17); 

8.17. gimnazijos mokymosi aplinkų ir mokymosi sąlygų sudarymo mokiniams mokytis ne 

tik klasėje, bet ir kitose edukacinėse erdvėse (Priedas Nr.18); 

8.18. priemonių ir būdų mokinių pasiekimams gerinti; 



   

8.19. pamokų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti panaudojimo. 

9. Gimnazija, atsiradus Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytiems atvejams, ugdymo 

proceso metu gali koreguoti ugdymo plano įgyvendinimą arba mokinio individualų ugdymo planą 

priklausomai nuo mokymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms 

programoms įgyvendinti. 

10. Gimnazijos ugdymo plano projektą gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo derina 

su gimnazijos taryba ir su steigėju. 

11. Gimnazijos ugdymo planą mokyklos direktorius tvirtina iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS GIMNAZIJOJE 

 

12. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sudaro sąlygas 

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

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

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

ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos vaiko 

gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

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

balandžio 11 d. įsakymu Nr. V- 579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

13. 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“.  

14. 2017–2018 m. m. gimnazijoje pamokų ir klasių valandėlių metu bus integruojamos 

socialinio-emocinio ugdymo temos, prevencinės programos. 

15. Gimnazija yra sveikatą ugdanti mokykla. Dalyvauja sveikatos rengimo projektuose ir 

dalyvauja tęstiniame projekte ,,Sveikuoliai-2015“. 

16. Visuomenės sveikatos specialistė gimnazijos I-II klasių mokiniams veda prevencines 

paskaitas apie alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų žalą, toliau formuoja ir 

įtvirtina sveikos gyvensenos, asmens higienos, mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžių. Yra 

organizuojami susitikimai su lektoriais, kurie skaito paskaitas apie alkoholio, rūkymo, narkotinių 

medžiagų, kibernetines priklausomybes. Psichologė klasių valandėlių metu veda užsiėmimus apie 

savižudybių prevenciją, socialinė pedagogė – apie priklausomybių ir smurto prevenciją. 

17. 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).  

18. Į gimnazijos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

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

patvirtinimo“ (toliau – sveikatos programa). Gimnaijos pirmose klasėse yra skiriamas atskiras laikas 

(vieną pusmetį 1 pamoka per savaitę iš mokinio ugdymo poreikiams tenkinti) programos 

įgyvendinimui. II-IV gimnazijos klasėse programa integruojama į dalykus.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 



   

19. Gimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, gimnazijos ugdymo 

turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (pasaulio pažinimas, istorija, geografija) 

su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis:  

19.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis 

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

veiklose, gilina savo žinias, tobulina pažintines kompetencijas ir ugdosi vertybines nuostatas;  

19.2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir 

motyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos padeda mokiniams 

teorines pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su 

įvairiomis vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir savivaldos 

institucijomis;  

19.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą;  

19.4. 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. 

20. Kultūrinę pažintinei veiklai organizuoti per mokslo metus numatoma skirti 9 

mokymosi dienas. Pamokinė veikla 2017-2018 m.m. vykdoma pagal numatytą renginių planą: 

Eil. 

Nr. 
Data Veikla Klasė Atsakingas 

1. 2017-09-01 Mokslo ir žinių diena I-IV 
R. Laukaitienė 

Klasių auklėtojos 

2. 2017-12- 22 Kalėdų šventės belaukiant I-IV 
R. Laukaitienė 

V. Balandienė 

3. 2018 m. vasaris Karjeros diena I-IV 
J. Arbačiauskienė 

Klasių auklėtojos 

4. 2018 m. kovas 

Mokslo ir menų diena, skirta 

Lietuvos valstybės atkūrimo 100- 

mečiui 

I-IV 

R. Laukaitienė 

Dalykų 

mokytojai 

5. 2018 m. balandis Socialinė – pilietinė akcija  I-IV R. Laukaitienė 

6. 2018-05-25  Bendruomenės diena I - IV 

R. Laukaitienė 

Dalykų 

mokytojai 

7. 2018-06-15 Turizmo ir ekskursijų diena I - III R. Laukaitienė 

8. 2017-2018 m.m. eigoje 
1-2 dienos klasių auklėtojų 

ekskursijos 
I-IV 

R. Laukaitienė 

Klasių auklėtojai 

 

21. Per mokslo metus socialinei-pilietinei veiklai I-II klasių mokiniams skiriama ne mažiau 

kaip po 12 valandų (pamokų) (iš viso per dvejus metus 24 val.).  

22. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama TAMO dienyne. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

23.Gimnazijos direktorius organizuoja gimnazijos veiklą, susijusią su mokinių mokymosi 

krūvių reguliavimu: 

23.1. vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir 

kontrolę;  

23.2. užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis  

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

Kontroliniai darbai nerašomi po atostogų ar šventinių dienų.  



   

24. Mokymosi pagalbai organizuoti skiriamos trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už 

pamokos trukmę), ir ilgalaikės konsultacijos (trukmė lygi pamokos trukmei) atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi galias, jų pačių ir tėvų pageidavimus. Trumpalaikės konsultacijos neįskaitomos į 

mokinio mokymosi krūvį, o ilgalaikės įskaitomos į mokymosi krūvį. 

25. Mokiniai gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiami nuo  muzikos ir kūno 

kultūros privalomųjų dalyko savaitinių pamokų jeigu: 

25.1. mokosi muzikos mokykloje; 

25.2. mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigoje. 

26. Gimnazija užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą ir užimtumą bei priima 

sprendimus dėl muzikos ir kūno kultūros dalykų įskaitymo ir konvertavimo į 10 balų vertinimo 

sistemą. (Menų ir kūno kultūros metodinių grupių protokolai). 

27. Per dieną neturėtų būti daugiau kaip 7 pamokos. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

28. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas vykdomas vadovaujantis 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu. (Patvirtinta direktoriaus įsakymu 2013-

08-30,Nr. VI-52 2015-06-15.Nr. V-107 (Nauja redakcija). 
29. Apie mokymosi sėkmę, pamokų lankomumą mokinių tėvai ar globėjai informuojami 

gimnazijos nustatyta tvarka. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

30. Už mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą, mokymosi 

pasiekimų stebėsenos koordinavimą įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą atsakinga 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuruojanti I-II klases. 

31. Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti bus 

panaudojamos: I-ose klasėse pasirenkamajam dalykui ,, Lytinis ugdymas ir pasiruošimas šeimai“, 

II-ose klasėse pasirenkamajam dalykui,, Karjeros ugdymas“, II-ose klasėse istorijos ir pilietiškumo 

bei lietuvių k. ir pilietiškumo integruotam mokymui, dalykų moduliams gebėjimams ugdyti ir 

spragoms likviduoti. 

32. Kartą per savaitę, pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį, mokytojai 

organizuoja I-IV klasių mokiniams konsultacijas. Apskaitą kiekvienas mokytojas vykdo pagal 

susitartą formą. Konsultacijų grafikas skelbiamas TAMO dienyne ir gimnazijos svetainėje.  

33. Organizuojamos trumpalaikės konsultacijos laikinoms mokinių grupėms pasiekimams 

gerinti, mokymosi nesėkmėms likviduoti, grįžus po ligos, turintiems neigiamus pusmečio 

įvertinimus, rengiantis dalykinėms olimpiadoms. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE 

 

34. Neformalusis ugdymas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas iki rugsėjo 15 

d. 

35. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra 12 mokinių. 

36. Neformaliojo ugdymo veikla įtraukiama į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį. 

37. Neformaliojo ugdymo organizavimas: 

37.1. neformaliojo ugdymo organizavimo kryptys: meninė, sportinė, socialinė, techninė, 

akademinė ir kt; 



   

37.2. neformaliojo ugdymo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių klasių mokinių 

(gali būti ir kitokie grupių sudarymo būdai); 

37.3. neformaliojo ugdymo valandų neskiriama pasirenkamiesiems dalykams, pagilintiems 

dalykams ar jų moduliams mokyti; 

37.4. neformaliojo ugdymo programos mokinių atostogų metu vykdomos gimnazijos 

nustatyta tvarka. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

38. Siekdamos mažinti mokymosi krūvius ir priartinti mokymąsi prie gyvenimo aktualijų 

sprendimus dėl mokomųjų dalykų turinio (atskirų temų, skyrių) integravimo priima metodikos 

grupės. Integruotose pamokose siekiama integruojamųjų dalykų programose numatytų mokinių 

pasiekimų. 

39. Gimnazijos(metodikos grupės, metodinė taryba, mokytojų taryba) analizuoja, kaip 

ugdymo procese įgyvendinami ugdymo turinio integravimo uždaviniai, ir priima sprendimus dėl 

tolesnio turinio integravimo. 

40. Integruojamųjų programų ir dalykų turinys numatomas priede (integruojamųjų pamokų 

plane) prie rengiamų ilgalaikių planų. 

41. Integruotų pamokų apskaitai užtikrinti integruojamų dalykų pamokų turinį įrašyti 

abiejų  dalykų apskaitai skirtuose dienynų puslapiuose.  

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

 DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

42. Gimnazija numatė informacinių technologijų dalyko kursui numatytą pamokų skaičių 2 

metams įgyvendinti per metus II klasėje.  

43. II klasėse technologijoms skirtą pamokų skaičių išdėstyti I pusmetyje, skiriant po 2 

pamokas. 

44. Intensyvinant šių dalykų mokymąsi  nebus viršijamas maksimalus mokiniui privalomų 

pamokų skaičius per savaitę.  

 

VIENUOLINKTASIS SKIRSNIS 

 UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS  

 

45. Gimnazija, siekdama geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams ir 

padėti jiems pasiekti kuo geresnių rezultatų, pamokų metu diferencijuoja ir individualizuoja darbą 

skirtingų gebėjimų mokiniams, diferencijuoja namų darbų užduotis, dirba pagal adaptuotas ir 

modifikuotas programas specialiųjų poreikių mokiniams, teikia individualią pagalbą ne pamokiniu 

metu . Mokymosi sunkumų turintiems ir itin gabiems mokiniams sudaroma galimybė pasirinkti 

modulius.Šioms grupėms sudaryti panaudojamos gimnazijos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti 

pamokos. 

46. I ir II klasių mokiniai lietuvių kalbos ir matematikos 1 savaitinei pamokai perskirstomi  

ir sudaromos mobilios grupės. Mobilioje grupėje esančių mokinių skaičius gali būti skirtingas, nes 

grupės sudaromos atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, sukauptą patirtį, poreikius ir 

mokymosi būdus. 

47. Gimnazijos metodikos taryba analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas 

diferencijavimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti individualią pažangą bei dalykų bendrosiose 

programose numatytus pasiekimus.  

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 



   

48. Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pasirengia 

individualų ugdymo planą, suderintą su mokyklos galimybėmis. Mokinio individualaus ugdymo 

plano formą mokiniui siūlo gimnazija. 

49. Individualus ugdymo planas sudaromas ir mokiniui, besimokančiam savarankiškai ar 

mokomam namie ir pan. 

50. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, reikalui esant 

sudaromas individualus ugdymo planas. 

51. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokyklos vadovams. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 

52. Gimnazija: 

52.1. organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimą, siekiant individualios 

kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, puoselėjant jo sveikatą, socialumą ir brandą. 

52. 2. užtikrina, kad tėvai ir gimnazija keistųsi abipusiai reikalinga informacija; 

52.3. sudaro tėvams (globėjams) sąlygas dalyvauti gimnazijos gyvenime, savanoriauti, kartu su 

mokytojais ir mokiniais spręsti mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio, turiningo laisvalaikio, sveikos 

gyvensenos ir kitus klausimus;  

52.4. užtikrina, kad tėvai (globėjai) galėtų išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus gimnazijos veiklai 

tobulinti.  

53. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, skatina (ir 

konsultuoja) mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus):  

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

53.2. kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti mokytis;  

53.3. padėti vaikams mokytis namuose;  

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

vaiko veiklomis mokykloje ir už jos ribų;  

53.5. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose mokykloje ir už jos 

ribų.  

54. Gimnazijos bendruomenė vadovaujasi parengtu bendradarbiavimo su mokinių tėvais 

tvarkos aprašu. 

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

 IŠVYKSTANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ATVYKSTANČIŲ 

UŽSIENIEČIŲ, TURINČIŲ TEISĘ NUOLAT AR LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS 

RESPUBLIKOJE, LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIŲ IR IŠEIVIŲ VAIKŲ UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

55. Gimnazija parengia atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo 

programos dalį ar visą programą, integracijos į gimnazijos bendruomenę planą, išsiaiškina kokia 

pagalba būtina mokinio adaptacijai ir parengia individualų ugdymo planą. 

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PAGRINDINIO UGDYMO 

PROGRAMĄ UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

56. Gimnazija apie atvykusį mokinį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

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

ugdymo programa), informuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos 



   

įgaliotą asmenį, valstybinės ir savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių ir 

numato jo mokymąsi.  

57. Gimnazija, priimdama mokinį, baigusį tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos 

dalį, pripažįsta mokinio mokymosi rezultatus ir juos įskaito (pagal pateiktus dokumentus). 

Gimnazija tuo atveju, jei asmuo yra baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo programą (pagrindinio 

ugdymo), tačiau neturi dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, nustato jo mokymosi 

pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems Pagrindinio ugdymo bendrosiose 

programose. 

58. Gimnazija parengia atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo 

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

pagalba būtina mokinio sėkmingai adaptacijai, prireikus parengia mokinio individualų ugdymo 

planą, kurį aptaria su mokinio tėvais (globėjais), Vaiko gerovės komisija:  

58.1. numato apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę;  

58.2. pasitelkia mokinius savanorius, padėsiančius atvykusiam mokiniui sklandžiai 

įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis; 

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

(globėjais), jeigu mokinys nepilnametis;  

58.4. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų 

skirtumams likviduoti;  

58.5. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį 

laikotarpį;  

58.6. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau 

integruotis.  

59. Gimnazija nustato atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo 

programos dalį ar visą programą, poreikius mokytis lietuvių kalbos ir organizuoja:  

59.1. individualų lietuvių kalbos mokymąsi ir švietimo pagalbą, jei atvykęs mokinys yra 

pajėgus per adaptacinį laikotarpį pasiekti patenkinamą pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos 

programos pasiekimų lygį;  

59.2. jei atvykęs mokinys visai nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, gimnazija, 

suderinusi su tėvais, mokiniui siūlo mokytis viena klase žemiau, nei jis turėtų pagal baigtą užsienio 

valstybės, tarptautinės organizacijos pagrindinio ugdymo programos dalį ar pagrindinio ugdymo 

programą, ir integruoja atvykusį mokinį į klasę, kurioje jis kartu su kitais lanko lietuvių kalbos 

pamokas; 

59.3. per adaptacinį laikotarpį mokinio pasiekimai pažymiais nevertinami, tačiau 

fiksuojama mokinio daroma pažanga. 

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 

 LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

60. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nustato 

laikinosios (mobiliosios) grupės dydį - ne mažiau 10 mokinių, antrosios užsienio kalbos(vokiečių) 

ne mažiau 8 mokiniai. Nesant galimybių sudaryti laikinosios (mobiliosios) grupės, mokiniai mokosi 

savarankiškai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.  

61. Gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė į grupes gali būti dalijama arba 

sudaromos laikinosios (mobiliosios) grupės dalykams mokyti: 

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

61.2. informacinėms technologijoms ir technologijoms. Mokinių dalijimas į grupes 

priklauso nuo darbo vietų kabinetuose skaičiaus ir įrangos (Lietuvos higienos norma HN 21:2010 

„Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-60 (Žin., 2010, Nr. 

14-678); 



   

61.3. užsienio kalboms (1-ajai ir 2-ajai), jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys; 

61.4. kūno kultūrai ( mergaitės , berniukai); 

61.5. lietuvių kalbos(gimtosios)ir matematikos pamokų diferencijavimui I ir II klasėse. 

 

SEPTINIOLIKTASIS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE  

 

62. Mokinių mokymasis namie, prireikus, bus organizuojamas vadovaujantis Mokinių 

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. 

įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas 

(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

63. Mokiniai namie bus mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. 

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

atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengs individualų ugdymo planą. 

Mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti gimnazijoje. Dalis pamokų, gydytojo leidimu 

lankomų mokykloje, bus įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą:  

64. I-II klasėse – 15 pamokų, III-IV klasėse – 14 pamokų. 

65. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais) mokinys gali būti gimnazijos direktoriaus 

įsakymu atleidžiamas nuo kai kurių pamokų ir nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno 

kultūros. Jei jis nesimoko kai kurių dalykų, dienyne ir mokinio individualaus ugdymosi plane 

rašoma „atleista“.  

 

II SKYRIUS 

 PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

66.Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio 

ugdymo programos aprašu, tvirtinamu švietimo ir mokslo ministro, Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 

m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848) (toliau – pagrindinio ugdymo 

bendrosios programos). 

67. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą ir formuodama mokyklos 

ugdymo turinį, užtikrina pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti skiriamų 

pamokų skaičių per savaitę, nustatytą Bendrųjų ugdymo planų 123 punkte. 

68.Gimnazija skiria adaptacinį laikotarpį naujai atvykusiems į gimnaziją 

mokiniams.(Numatyta gimnazijos vertinimo nuostatuose Priedas Nr.5.).  

69. Socialinė veikla I ir II gimnazijos klasėse yra privaloma ugdymo proceso dalis. Jai 

skiriama per mokslo metus 12 pamokų trukmės veikla. Socialinė veikla siejama su pilietiškumo 

ugdymu, gimnazijos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis ir 

socializacijos programomis.Veiklą organizuoja ir apskaitą dienyne vykdo klasių auklėtojai.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS  

UGDYMO SRIČIŲ DALYKŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

70. Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš ugdymo sričių.  

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

tikyba), kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos), matematika, gamtamokslinis ugdymas 

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



   

socialinė-pilietinė veikla, ekonomika ir verslumas), meninis ugdymas (dailė, muzika), informacinės 

technologijos, technologijos, kūno kultūra, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas 

(žmogaus sauga, sveikatos ugdymas, etninė kultūra ir kt.).   

72. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką mokiniui iki 14 metų parenka tėvai 

(globėjai, rūpintojai). Nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką 

(tikybą arba etiką). Dorinio ugdymo dalyką rekomenduojama rinktis dvejiems metams. 

73. Lietuvių kalba ir literatūra. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį: 

73.1. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos bendrojoje programoje numatyto 

patenkinamo lygio, sudaro sąlygas išlyginti mokymosi spragas, skiriant konsultacijas; 

73.2. mokiniui, atvykusiam iš kitos valstybės, mokyti lietuvių kalbos sudaromas 

individualus ugdymo planas; 

73.3. integruoja lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų mokymą laisvės kovų istorijai 

mokyti. 

74. Užsienio kalbos: 

74.1. gimnazija sudaro galimybę rinktis antrąją užsienio kalbą iš dviejų užsienio kalbų- 

rusų kalbos ir vokiečių kalbos; 

74.2. gimnazija iki vidurinio ugdymo programos vykdymo pradžios nekeičia mokiniui 

pradėtų mokyti užsienio kalbų;  

74.3. mokiniams, atvykusiems iš kitų Lietuvos ar užsienio mokyklų, kuriose jie bent 

vienerius metus mokėsi kitos užsienio kalbos negu mokomasi gimnazijoje, nutariama: 

74.3.1. sudaryti sąlygas toliau mokytis pradėtąją užsienio kalbą; 

74.3.2. sudaryti sąlygas mokiniui pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir 

įveikti programos skirtumus: 

74.3.2.1. vienerius mokslo metus jam skiriama 1 papildoma užsienio kalbos pamoka per 

savaitę (jeigu keičia kalbą); 

74.3.2.2. jei toje pačioje, paralelėse ar gretimose klasėse yra du ar daugiau tokių mokinių, 

jų grupei mokyti skiriamos 2 papildomos pamokos; 

74.3.2.3. jeigu mokinys (tėvams (globėjams, rūpintojams) pritarus) pageidauja tęsti  

mokytis pradėtą kalbą,mokinys gali norimos kalbos mokytis savarankiškai ir siekti Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose nurodytų reikalavimų; 

74.4. gimnazija II klasių mokiniams organizuoja užsienio kalbų pasiekimų patikrinimą 

kalbos mokėjimo lygiui nustatyti (naudojamasi pateikta informacija duomenų perdavimo sistemoje 

KELTAS). 

75. Informacinės technologijos: 

75.1. gimnazijos II klasėje informacinių technologijų mokymo kursą sudaro privalomoji 

dalis, o vėliau gimnazija siūlo du modulius - programavimo pradmenų ir kompiuterinės leidybos 

pradmenų. Modulį pasirenka mokinys. 

76. .Socialiniai mokslai:  

76.1. I ir II klasėse dalį istorijos ir geografijos pamokų organizuoti įvairiose edukacinėse 

erdvėse; 

76.2. laisvės kovų istorija numatyta dėstyti II klasėje integruojant temas į istorijos, lietuvių 

kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas. 

77. Menai:  

77.1. meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos dalykai.         

78. Technologijos:  

78.1. mokinius, besimokančius pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

pradedama mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso 

programą, po kurios mokiniai renkasi vieną technologijos programą.  

79. Kūno kultūra: 

79.1. visiems mokiniams sudaromos galimybės lankyti sportinius neformaliojo ugdymo 

užsiėmimus; 

79.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 

pratybose pažymiais nevertinami, įrašoma „ įskaityta“ arba „neįskaityta“. Jos  sudaromos taip: 



   

79.2.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą, neskiriami ir neatliekami 

pratimai, galintys skatinti ligų paūmėjimą; 

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

mokykloje; 

79.2.3. gimnazija mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir 

laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą bibliotekoje- 

informaciniame centre, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). 

80. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti pamokų skaičius per dvejus metus. 

80.1. Dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per dvejus metus ir 

pamokų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programai.  

 

Dalykų sritys, dalykai Pagrindinio ugdymo 

programos I–II gimnazijos 

klasėse apimtys valandomis 

Pagrindinio ugdymo 

programos I–II gimnazijos 

klasėse apimtys valandomis 

per savaitę 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 68 1;1 

Kalbos:   

Lietuvių kalba (gimtoji) 306 4;5 

Užsienio kalba (anglų) 204 3;3 

Užsienio kalba (rusų, vokiečių) 136 2;2 

Matematika 238 3;4 

Gamtamokslinis ugdymas:                                                                                                                                                                                            

Biologija 102 2;1 

Fizika 136 2;2 

Chemija 136 2;2 

Informacinės technologijos 68 0;2 

Socialinis ugdymas:   

Istorija 136 2;2 

Pilietiškumo pagrindai 68 1;1 

Geografija 102 2;1 

Ekonomika  ir verslumas 34 1;0 

Meninis ir technologinis ugdymas:   

Dailė 68 1;1 

Muzika 68  1;1 

Technologijos 85 1,5;1 

Kūno kultūra 136 2;2 

Žmogaus sauga 17  0,5 

Pasirenkamieji dalykai, dalykų 

moduliai 

  

Savaitinių pamokų skaičius 

Minimalus privalomų pamokų 

skaičius mokiniui 

31 – I klasėje  

 31 – II klasėje 

 

Mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti 

14  

Neformalusis ugdymas 5  

 

___________________________ 

 

 

 

 



   

III SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

81. Vidurinio ugdymo programa vykdoma, vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, Ugdymo programų aprašu, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu, Geros mokyklos koncepcija. 

82. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. Vidurinio ugdymo 

programos turinį sudaro: 

82.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkami dalykai ir (ar) 

moduliai; 

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

profesinio mokymo programos moduliai. Pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip 

atskiri dalykai.  

83. Gimnazija yra nustačiusi mokinio individualaus ugdymo plano struktūrą ir jo keitimo 

tvarką (priedas Nr. 11, priedas Nr. 12).  

84. Gimnazija iš  anksto informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie 

gimnazijos teikiamas ugdymo turinio pasirinkimo galimybes ir padeda mokiniams susidaryti 

individualius ugdymosi planus dvejiems metams: 

84.1. mokiniai renkasi dalykų programų kursus, gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius 

dalykus, dalykų modulius, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo rengimo;  

85. Keisti dalyką ar dalyko programos kursą mokinys gali, atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš 

naujai pasirinkto dalyko programos ar dalyko programos kurso skirtumo. Jei įskaita išlaikoma 

pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įvertinimas, prie kurio pažymimas kursas raidėmis B 

(bendrasis) arba A (išplėstinis), įrašomas stulpelyje prie pusmečio ar metinių pažymių. Mokiniui, 

kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso 

įvertinimas, laikyti įskaitos nereikia. 

86. Pagal vidurinio ugdymo programą siekiant diferencijuoti ugdymą yra sudaromos 

mobiliosios grupės:  

86.1.  mokytis to paties dalyko programos kurso iš panašių mokymosi pasiekimais 

mokinių; 

86.2. mokytis pagal tą pačią programą iš gretimų klasių; 

86.3. iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyką ,pasirenkamąjį dalyką arba modulį. 

87. Įgyvendinant vidurinio ugdymo programą mobiliosios grupės dydis yra ne mažiau 10 

mokinių, antrajai užsienio kalbai(vokiečių)- ne mažiau 8 mokiniai. Nesant galimybių sudaryti 

mobiliosios grupės mokiniai mokosi savarankiškai pagal Savarankiško mokymosi tvarką. Į mokinio 

savarankiško mokymosi krūvį įskaitomas dalyko kursui skirtas pamokų skaičius. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ DALYKŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

88. Dorinis ugdymas.  

88.1. Mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką.  

89. Lietuvių kalba ir literatūra:  

89.1. išplėstiniu kursu gimnazijos III-IV klasėse (grupėse) mokoma ne daugiau kaip 25 

mokinius;  

89.2. gimnazija siūlo IV klasių mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros programą 

papildančius pasirenkamuosius dalyko modulius. 

90. Užsienio kalbos: 



   

90.1. I-ąją užsienio kalbą(anglų) siūloma rinktis  mokytis siekiant B2 lygio, bet gali rinktis 

ir B1 lygį; 

90.2. II-ąją užsienio kalbą(rusų ir vokiečių) siūloma rinktis siekiant B1 lygio; 

90.3. trečiosios užsienio kalbos pradėti  mokytis A1 arba A2 lygiu;  

90.4. mokiniai iš gimnazijoje siūlomų modulių programų renkasi užsienio kalbų dalykų; 

modulių programas, kurios  papildo B2, B1 kurso programas  pagal polinkius ir interesus.  

91. Menai: 

91.1. mokiniai gali  rinktis bent vieną iš meninio ugdymo programų: dailės, fotografijos, 

grafinio dizaino,  muzikos, šokio ar teatro. 

92. Technologijos: 

92.1. mokiniai gali rinktis vieną iš technologijų programos krypčių: turizmo ir mitybos; 

statybos ir medžio apdirbimo; taikomojo meno, amatų ir dizaino; tekstilės ir aprangos; verslo ir 

vadybos. 

93. Kūno kultūra:  

93.1 mokinys renkasi bendrąją kūno kultūrą arba iš gimnazijos siūlomų sporto šakų 

pageidaujamą sportą šaką (pvz.: krepšinį, futbolą, tinklinį ir kt.); 

93.2. mokinių kūno kultūros pasiekimai vertinami  pažymiais.  

94. Informacinės technologijos:  

94.1. mokiniai, pasirinkę išplėstinį kursą ,turi galimybę rinktis Programavimo pradmenų, 

Kompiuterinės leidybos pradmenų modulių programas. 

95. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir per 

dvejus metus: 

Ugdymo sritys, dalykai Minimalus 

pamokų 

skaičius 

privalomam 

turiniui 

Bendrasis 

kursas/kalbo

s mokėjimo 

lygis  

Išplėstinis 

kursas/kalbos 

mokėjimo 

lygis  

Dorinis ugdymas: 2   

Tikyba  69 - 

Etika  69 - 

Kalbos:    

Lietuvių kalba ir literatūra  8 276 345 

Užsienio kalba (...)1 

Užsienio kalba (1-oji)  

6 207 

207 

207 

276 

Užsienio kalba (...)1 

Užsienio kalba (2-oji)  

 207 

138 

207 

207 

Socialinis ugdymas: 4   

Istorija   138 207 

Geografija   138 207 

Matematika 6 207 316 

Informacinės technologijos  69 138 

Gamtamokslinis ugdymas: 4   

Biologija  138 207 

Fizika   138 246 

Chemija  138 207 

Menai ir technologijos:  4 (34/32)   

Dailė  138 207 

Muzika  138 207 



   

Teatras  138 207 

Šokis  138 207 

Grafinis dizainas  138 207 

Fotografija  138 207 

Turizmas ir mityba  138 207 

Statyba ir medžio apdirbimas  138 207 

Tekstinė ir apranga  138 207 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas   138 207 

Verslasir vadyba   138 207 

Kūno kultūra: 4– 6   

Bendroji kūno kultūra  138/207 276 

Pasirinkta sporto šaka  138/207  

(4–6) 

 

Žmogaus sauga4 0,5 0,5 0,5 

Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai    

Projektinė veikla/Brandos darbas    

Mokinio pasirinktas mokymo turinys  Iki 26  Iki 26  

Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius per 

savaitę  

28 pamokos per savaitę;  

Maksimalus mokinio pamokų skaičius  35 pamokos per savaitę;  

Neformalusis švietimas (val. skaičius) 207  

Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti  24 pamokos per savaitę dvejiems metams 

Maksimalus klasei skiriamų pamokų skaičius per 

savaitę vidurinio ugdymo programai įgyvendinti 

51 pamoka 

 

 

_________________ 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.1 

 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS 

BENDRIEJI KALBOS UGDYMO REIKALAVIMAI  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Požiūris, kad mokinių kalba privalu rūpėti visų dėstomųjų dalykų mokytojams ir kitiems 

pedagogams, – šių dienų mokyklos veiklos norma, įteisinta Lietuvos Respublikos valstybinės 

kalbos, Švietimo įstatymais. Kaip ir visos kompetencijos, komunikavimo gimtąja kalba 

kompetencija sėkmingiausiai ugdoma tada, kai tampa visos bendruomenės rūpesčiu.  

1. Per visų dalykų pamokas mokiniai turėtų mokytis tinkamai vartoti dalyko sąvokas, 

taisyklingai jas tarti ir užrašyti. 

2. Mokiniams turėtų būti keliamas reikalavimas taisyklingai vartoti sakytinę ir rašytinę 

kalbą visų dalykų pamokose, nes jie turi plėtoti gimtosios kalbos pamokose pradėtus formuoti 

gebėjimus: kalbėti ir rašyti atsižvelgdami į tikslą ir adresatą, pasirinkti dalykiniam turiniui tinkamą 

raišką, taikyti teksto kūrimo ir suvokimo strategijas ir kt.  

3. „Teigiamas požiūris į bendravimą gimtąja kalba – tai polinkis į kritišką ir konstruktyvų 

dialogą, estetinių savybių vertinimas ir noras jų siekti bei domėjimasis bendravimu su kitais. Tai 

reiškia kalbos daromo poveikio suvokimą ir būtinybę suprasti ir teigiamai bei atsakingai vartoti 

kalbą visuomenėje“ (Kompetencijų ugdymas. Metodinė knyga mokytojui).  

 

II SKYRIUS 

GIMNAZIJOS VADOVŲ FUNKCIJOS 

 

4. Gimnazijos vadovai turi sudaryti reikiamas sąlygas, kad gimnazijoje būtų nuosekliai 

vykdomas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas.  

5. Vadovai yra atsakingi už gimnazijos viešųjų užrašų, tvarkomųjų dokumentų ir kitų 

skelbiamų tekstų kalbos taisyklingumą.  

6. Sistemingai analizuoja, kaip pedagogai ugdo mokinių kalbą, kaip moko juos taisyklingai 

skaityti, kalbėti, rašyti, kaip tvarko mokyklos, klasės ir dėstomojo dalyko dokumentaciją ir kt.  

7. Vertindami mokytojų ir kitų pedagogų darbą, mokyklos vadovai atkreipia dėmesį į 

gebėjimą puoselėti mokinių kalbos kultūrą, ugdyti meilę ir pagarbą gimtajam žodžiui. 

 

III SKYRIUS 

MOKYTOJŲ FUNKCIJOS 

 

8. Mokytojo kalba turi būti geros kalbos pavyzdys mokiniams. Todėl būtina kalbėti ir 

rašyti taisyklinga lietuvių kalba, laikytis bendrinės kalbos tarties, kirčiavimo, gramatikos ir leksikos 

normų. Dažniausios kanceliarinės kalbos klaidos pateikiamos priede.   

9. Mokytojas atsako už pamokoje naudojamų vaizdinių priemonių, teksto, užrašų, įrašų ir 

kitos didaktinės medžiagos kalbą.  

10. Informacinių technologijų pamokose naudojamasi lietuviška aplinka.  

11. Mokomąsias užduotis panaudoti kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant mokinių dėmesį į 

kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą.  

12. Skatinti mokinius rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per visų dalykų 

pamokas.  

13. Siekti, kad mokiniai taisyklingai skaitytų, tartų, kirčiuotų ir vartotų dėstomosios 

mokslo šakos terminus. Kalbos patarimai ir taisymai mokiniams turėtų būti pateikiami taktiškai, 

netrikdant pamokos tėkmės ir nesudarant klasėje nereikalingos įtampos.  



   

14. Vertinant mokinių pasiekimus teikti grįžtamąją informaciją ir apie kalbos mokėjimą, 

nurodyti privalumus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus.  

15. Mokytojai, tikrindami savo dalyko rašomuosius darbus, privalo juose ištaisyti arba 

pažymėti visas mokinių padarytas rašybos ir skyrybos, gramatikos klaidas ir atsižvelgti į jas 

vertinant atliktas užduotis.  

16. Ugdyti kalbinę atsakomybę, kalbinę raišką, suvokiant tai kaip vieną iš prisistatymo 

viešoje erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindą.  

17. Per visų dalykų pamokas reikia pratinti mokinius naudotis įvairiais kalbos praktikos 

žinynais, tarties, kirčiavimo, rašybos, aiškinamaisiais ir tarptautinių žodžių žodynais bei kitais 

informaciniais kalbos šaltiniais.  

18. Gimtosios kalbos mokytojai turėtų padėti kitų dalykų mokytojams mokinių kalbos 

ugdymo klausimais, supažindinti juos su aktualiausiomis kalbos kultūros problemomis, informuoti 

apie naujausią literatūrą, nagrinėjančią kalbos vartoseną.  

 

IV SKYRIUS 

SĄSIUVINIŲ TVARKYMAS 

 

19. Mokiniai rašo standartiniuose sąsiuviniuose taisyklingai, tvarkingai. Jų skaičių ir 

paskirtį nustato mokytojas. Viename sąsiuvinyje negali būti kelių dalykų rašto darbų. Dalyko 

mokytojui pageidaujant, paskutinieji sąsiuvinio puslapiai gali būti skiriami įvairioms pastaboms ar 

juodraštiniams skaičiavimams. Trumpą apklausą, atsakymus į klausimus mokinys gali rašyti į 

lapelį, kuris turi būti tvarkingas, su paraštėmis, reikiamo dydžio. 

20. Sąsiuvinio viršelyje užrašomas mokyklos pavadinimas, klasė, mokinio vardas ir 

pavardė, sąsiuvinio paskirtis. 

21. Mokinys, norėdamas ištaisyti klaidą, perbraukia klaidingai parašytą raidę ar žodį ir virš 

jo užrašo reikiamą. 

22. Klaidų žymėjimo ir taisymo būdą mokytojas pasirenka atsižvelgdamas į mokinių 

pajėgumą, klaidos pobūdį, temos nagrinėjimo etapą ir kt. Klaidų tipą žymi paraštėje.  

23. Data rašoma taip: paraštėje trimis arabiškų skaitmenų grupėmis, rašant tarp jų 

brūkšnelius, pavyzdžiui: 2013-09-02 (taškas gale nededamas). Jei sąsiuvinio paraštės siauros, o 

mokinio rašomi skaitmenys platūs, galima rašyti tik mėnesį ir dieną: 09-02 (taškas gale nededamas). 

24. Baigiant eilutę, neperrašyti į sąsiuvinio paraštę, nepalikti nebaigtų eilučių prieš paraštę, 

išskyrus tuos atvejus, kai baigiasi pastraipa. Naują pastraipą pradėti toliau nuo krašto. Tarp antraštės 

ir teksto paliekama tuščia eilutė.  

25. Rašomojo darbo tekstas pradedamas tame pačiame puslapyje, kur yra pavadinimas. 

Taškas po pavadinimu nededamas. 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DOKUMENTAMS IR RAŠTO DARBAMS 

 

26. Pareiškimus, prašymus, pasiaiškinimus bei kitus dokumentus mokiniai, mokytojai ir 

kiti gimnazijos darbuotojai rašo vadovaudamiesi bendraisiais raštvedybos reikalavimais. 

27. Rašto darbas turi būti parašytas lietuvių normine kalba.  

27.1. Rašto darbo apimtis – 5-8 puslapiai (įskaitant titulinį, turinio puslapius, bibliografijos 

sąrašą). Rašto darbo tekstas turi būti surinktas kompiuteriu. Tekstas spausdinamas vienoje lapo 

pusėje 1,5 eilutės intervalu, puslapio laukeliai tokie: 3 cm iš kairės, 1 cm iš dešinės, 2 cm nuo 

viršaus ir 2 cm nuo apačios. Raidžių aukštis 12 taškų (12 pt), raidžių šriftas Times New Roman. 

Turi būti abipusė lygiuotė. Patartina puslapių numeraciją pradėti nuo titulinio lapo ir puslapio 

numerį rašyti lapo apačioje dešinėje pusėje. Tituliniame lape lapo numeris nerašomas. 

27.2. Rašto darbą sudaro šios sudėties dalys:  

 darbo planas; 

 įžanginė dalis; 

 dėstomoji dalis; 

 išvados; 



   

 naudotos literatūros sąrašas. 

Darbo dalys turi būti aiškiai išskirtos ir parašyti jų pavadinimai.  

27.2.1. Planas turi atitikti darbo temą, būti išsamus. Planas sudaromas iš atskirų klausimų, 

juos galima išskaidyti į atskirus paklausimus. Klausimų kiekis neribojamas, tačiau planas neturi būti 

pernelyg smulkus. 

27.2.2. Įžanga. Įžangoje studentas turi nurodyti, kodėl pasirinko šią temą, koks yra šio 

darbo tikslas, darbo struktūra. Turi būti apžvelgiama šiuo klausimu išleista literatūra.   

27.2.3. Dėstomoji dalis. Ši dalis yra pagrindinė, svarbiausia. Ji turi būti struktūriškai 

atskirta nuo įžangos bei išvadų. Dėstomojoje dalyje turi būti išskirtos atskiros potemės, kurios turi 

turėti savo pavadinimus. Dėstomosios dalies klausimai (arba potemės) turi atitikti darbo planą, turi 

būti atskleista jo esmė, išvados pagrįstos, argumentuotos. Rašant rašto darbą reikia naudotis 

norminio pobūdžio medžiaga, monografijomis, specialiąja (moksline) literatūra, periodiniais 

leidiniais. Pamokų konspektai ir vadovėliai negali būti pakankami informacijos šaltiniai darbui 

parašyti. Kiekvienas dėstomosios dalies skyrius baigiamas trumpu apibendrinimu. 

27.2.4. Citavimas. Jeigu yra cituojama kokio nors autoriaus nuomonė, turi būti nurodomos 

knygos autorius, knygos pavadinimas, jos išleidimo metai, vieta bei puslapis, iš kurio yra cituojama. 

Įvairių autorių nuomones būtina lyginti, vertinti. Jeigu rašantis darbą mokinys sutinka su kokio nors 

autoriaus nuomone, o su kito autoriaus nuomone nesutinka, turi būti nurodyta kodėl. Įvairių autorių 

nuomones reikia apibendrinti ir pateikti savo samprotavimus. Negalima apsiriboti perpasakojant 

kitų autorių nuomones, juolab nurašyti jas nenurodant iš kur jos paimtos. Nuorodos į šaltinius, 

literatūrą, monografijas ir kt. turi būti rašomos puslapio apačioje.  

27.2.5. Išvados yra baigiamoji darbo dalis, kurioje mokinys trumpai apibendrina tai, kas 

buvo analizuojama dėstomojoje dalyje. Išvadų apimtis – iki 2 lapų. Išvados negali prieštarauti toms 

atskirų dėstomosios dalies skyrių išvadoms, kurias padarė studentas, nagrinėdamas atskirus 

klausimus. Išvados neturi būti mechaniškai perkeliamos iš dėstomosios dalies ir surašomos darbo 

pabaigoje. Jos turi būti išdėstytos sklandžiai ir rišliai.  

27.2.6. Priedai. Prie rašto darbo gali būti pateikiami priedai: iliustracijos, planai, lentelės, 

nuotraukos ir kita. Šie priedai gali būti dedami darbo pabaigoje prieš literatūros sąrašą. Jeigu 

dėstomojoje dalyje daroma kokia nors nuoroda į esamą iliustracinę medžiagą, tai tekste turi būti 

nurodoma (pvz., lentelė Nr.2). Nedidelės apimties iliustracijas, lenteles galima dėti dėstomosios 

dalies tekste.  

27.2.7. Literatūros sąrašo sudarymas. Monografijos, kiti leidiniai į literatūros sąrašą 

įtraukiami abėcėlės tvarka nurodant knygos, straipsnio autorių ar sudarytoją, veikalo pavadinimą, 

išleidimo vietą ir metus.  

Rašto darbo titulinis lapas turi būti atitinkamai įformintas (Priedas Nr.1). 

Rašto darbai turi būti pateikti iki dalyko nurodytos datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.2 

 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS 

VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

(Aktuali redakcija) 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos“ mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašas (toliau Aprašas) parengtas  vadovaujantis 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 

patvirtintu Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, Pagrindinio bei Vidurinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, mokyklos susitarimais ir bendrojo ugdymo programose 

dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir rezultatų panaudojimo tvarka, patvirtinta 

švietimo ir mokslo ministro. 

2. Aprašas reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, kontrolinių darbų 

krūvį, tėvų informavimą apie mokinių mokymosi sėkmingumą. 

3. Apraše vartojamos šios sąvokos: 

3.1. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas –  kriterijais grįstas ugdymosi ir 

mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus 

rinkimas ir kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti. 

3.2. Ugdymo(si) rezultatai – palaipsniui įgyjamos dvasinę, intelektinę ir fizinę asmens 

brandą rodančios kompetencijos, apimančios žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas.  

3.3. įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą.  

3.4. įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, 

vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.  

3.5. vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie 

mokinio mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus ir 

nuostatas).  

3.6. vertinimo validumas – vertinami numatyti mokymosi pasiekimai (turinio 

validumas); vertinimo būdai atitinka vertinimo tikslus. 

3.7.  invidualios pažangos vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį lyginant 

dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniais stebima ir daroma pažanga. 

3.8. vertinimo kriterijai – išsilavinimo standartus atitinkantys, vertinimo metodikose 

numatyti užduočių atlikimo kriterijai, atitinkantys IS. 

3.9. vertinimo tipai – (klasifikuojami pagal vertinimo paskirtį): 

3.9.1. diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo  išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir 

tam tikru metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba sunkumams 

įveikti.    

3.9.2. formuojamasis ugdomasis vertinimas   – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis 

atsakas, grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar reikia 

išmokti, leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų. 

3.9.3. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio 

ugdymosi rezultatai, baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą. 

3.9.4. kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas tam tikri kriterijai (pvz., 

standartai), su kuriais lyginami mokinio pasiekimai. 

3.10. vertinimo būdai (klasifikuojami pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį): 

3.10.1. formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, 

numatomos joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas 

fiksuojamas. 



   

3.10.2. neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant 

nuomonę, kalbantis, dikutuojant. Įvertinimas fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma (ženklais, 

simboliais, individualiomis pastabomis ir kt.). 

3.10.3. kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimas. 

 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslai:  

4.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio 

stiprybes, ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti 

sprendimus dėl tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos;  

4.2. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir 

mokytojams, gerinant mokymo(si) proceso kokybę;  

4.3. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant trimestrą (pusmetį), 

mokslo metus) ar mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus ir 

sertifikuoti;  

4.4. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus. 

5.  Vertinimo uždaviniai: 

5.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir tobulintinas puses, įsivertinti 

savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 

5.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, numatyti ir suteikti reikalingą pagalbą; 

5.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, kartu 

priimti sprendimus dėl tėvų ir gimnazijos teikiamos mokymosi pagalbos; 

5.4. padėti gimnazijai planuoti ir koreguoti ugdymo turinį bei procesą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

6. Vertinimas grindžimas šiuolaikine mokymosi samprata, individualiais mokinio 

poreikiais, atitinka mokymo(si) tikslus 

7. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų 

taikymas, supratimas, dalykų gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji 

gebėjimai, vertybinės nuostatos ir elgesys. 

8. Vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie 

savo mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti. 

9. Vertinama individuali mokinio pažanga – mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami su 

ankstesniaisiais. Vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje. 

10. Vertinimas atviras ir skaidrus – aiškūs kriterijai ir rodikliai, procedūros, mokiniai 

supažindinami su vertinimo kriterijais, su jais tariamasi dėl vertinimo procedūrų. 

11. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas – siekiama patikimumo, remiamasi 

išsilavinimo standartais, naudojamos modernios vertinimo metodikos. 

 

IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ  

 

12. Vertinimą ugdymo procese sudaro du vienas kitą sąlygojantys vertinimo tipai: 

formuojamasis ugdomasis  ir diagnostinis vertinimas: 

12.1. formuojamasis ugdomasis  vertinimas grįstas mokytojo ir mokinio sąveika ir 

palaiko mokymąsi; jo metu mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, įsitraukimą, 

pastangas, mokymosi būdus, sunkumus ir padeda suprasti mokiniui, kas jau išmokta, ko dar reikia 

mokytis, kaip įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi; 

12.2. mokiniai, konsultuojami mokytojo, pagal kriterijus mokosi vertinti vienas kito ir 

savo darbą, įsivertinti pasiekimus ir pažangą; 



   

12.3. formuojamasis ugdomasis vertinimas dažniausiai nefiksuojamas ir nesiejamas su 

pažymiu, jo tikslas yra ne kontroliuoti, o padėti mokytis,  vertinimo rezultatai viešai neskelbiami.  

Mokytojui ji padeda parinkti mokymo strategijas.  Mokiniui informacija pateikiama laiku ir 

tikslingai,  veikla vertinama žodžiu ar raštu tada, kai norima padėti, padrąsinti, nukreipti tam tikrai 

veiklai.  

12.4. formuojamojo ugdomojo  vertinimo metodai: stebėjimas; klausymas; sudarymas 

sąlygų mokiniams kalbėti; mokinių darbų peržiūrėjimas ir aptarimas; klausimai; 

12.5. formuojamojo ugdomojo vertinimo strategijos: klausinėjimas; grįžtamasis ryšys 

rašant pažymį; mokinių vienas kito ir savęs vertinimas.  

13. Diagnostinis vertinimas: 

13.1. skirtas išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uždaviniai, kam ir kokia pagalba reikalinga, 

kokie tolesni mokymosi žingsniai. Diagnostinis vertinimas dažniausiai taikomas prieš pradedant 

naują mokymosi etapą (temą, kurso dalį ar kt.);  

13.2. remiasi mokinių stebėjimu, namų darbų ir kontrolinių užduočių rezultatais. Jis padeda 

nustatyti mokymosi stipriąsias puses bei spragas ir yra prasmingas tik tada, kai atliekamas 

sistemingai, mokiniai ir jų tėvai gauna kokybišką grįžtamąją informaciją;  

13.3. taikomas siekiant išsiaiškinti individualius mokinio mokymosi poreikius, pritaikant 

programą, metodus.  

13.4. mokytojas, atsižvelgęs į vertinimo tikslą, parenka tinkamus diagnostinio vertinimo 

būdus, užduoties apimtį, laiką, vertinimo informacijos pateikimo mokiniams formą.  

 14. Ugdymo procese naudojamas kriterinis vertinimas - vertinimas, kurio pagrindas - tam 

tikri kriterijai, kuriuos mokytojas visada aptaria su mokiniais ir su jais lyginami mokinio 

pasiekimai.  

  15. Baigus programą    taikomas   apibendrinamasis sumuojamasis   vertinimas   (įskaitos, 

egzaminai, pasiekimų patikrinimai): 

15.1. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas yra formalus. Jo rezultatai fiksuojami 

pažymiu arba įskaita; 

15.2. apibendrinamojo sumuojamojo vertinimo informacija naudojasi:  

15.2.1. mokinys, rinkdamasis tolesnį mokymąsi; 

15.2.2. mokytojas, konsultuodamas mokinį dėl jo pasirinkimo ar vertindamas savo 

pedagoginę veiklą; 

1.2.3. kiti suinteresuoti asmenys bei institucijos, vertinančios ugdymo kokybę. 

 

V. VERTINIMO PLANAVIMAS  

 

16. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu: 

16.1. prieš pradedant mokytis, mokytojui ir mokiniams turi būti aišku, ką jie turi pasiekti ir 

kada, kas bei kaip bus vertinama;  

16.2. planuodamas vertinimą mokytojas atsižvelgia į mokinių pasiekimus, vadovaujasi 

Bendrosiomis, brandos egzaminų   programomis, baigiamųjų klasių mokyklinių ir valstybinių 

egzaminų vertinimo instrukcijas,  dalyko metodinės grupės aprobuota vertinimo metodika; 

16.3. planuodamas vertinimą mokytojas vadovaujasi iškeltais dalyko mokymo/osi tikslais; 

16.4. planuodamas vertinimą mokytojas, atsižvelgęs į mokinių pasiekimus, numato ir 

nustato  vertinimo  procedūras ir kriterijus. 

17. Mokytojas, planuodamas vertinimą, tariasi su mokiniais, kitais mokytojais, prireikus 

pasitelkia psichologą ar kitus specialistus, mokinių tėvus. 

18. Vertinimas planuojamas metams. Mokslo metų pradžioje, supažindinant mokinius su 

dalykų programų turiniu, kartu supažindinti ir su vertinimo planu. 

19. Vertinimas detalizuojamas pradedant nagrinėti skyrių, temą. 

20. Metodinėse grupėse aptariamos, suderinamos ir aprobuojamos dalyko vertinimo tvarkos. 

21. Dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, suderina ir 

numato bendrus vertinimo būdus, užduotis, kriterijus. 



   

22. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, vertinimo užduotys, atsiskaitymo laikas 

gali būti koreguojami.  

 

VI. BENDRA VERTINIMO TVARKA IR PROCEDŪROS  

 

23. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams 

suprantamais kriterijais. Mokiniams, mokomiems pagal adaptuotas programas, taikomi 

individualizuoti  pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijai. Vertinimo kriterijai aptariami su 

mokiniais. Nutarimą dėl vertinimo kriterijų pateikimo mokiniams  formos priima dalyko metodikos 

grupė. Informacija mokiniams pateikiama raštu. 

24. Su bendraisiais vertinimo kriterijais, kaupiamojo vertinimo kriterijais ir konvertavimo į 

dešimtbalę  sistemą tvarka bei atsiskaitomaisiais darbais mokytojas supažindina mokinius, jų tėvus 

ar globėjus. Ši informacija privalo būti kiekviename kabinete.  

Informacijos pateikimo mokiniams forma: 

(privaloma) 

Bendrieji vertinimo kriterijai:  

................................................................................................................................................................

...... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............ 

Kaupiamojo vertinimo kriterijai ir konvertavimo į dešimtbalę sistemą tvarka. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................. 

Atsiskaitomieji darbai: 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Atsiskaitymo 

forma 

Data 

(numatoma) 

Pastabos 

     

 

25. Nutarimą, kuriam laikotarpiui informaciją pateikti, priima dalyko mokytojų metodikos 

grupė. 

26. Vertinimo metodus ir formas mokytojai derina tarpusavyje, aptaria su mokiniais, jų 

tėvais ar globėjais individualių pokalbių, tėvų susirinkimų ir dalykų mokytojų konsultacijų tėvams 

metu.  

27. Adaptacinio laikotarpio metu (dvi savaites) naujai į gimnaziją atėjusiems mokiniams 

nepatenkinami ir jų netenkinantys pažymiai į dienyną nerašomi. Adaptaciniu laikotarpiu 

kontroliniai darbai nerašomi, taikomi diagnostinio patikrinimo metodai (2015 m. birželio 15 d. 

sakymas Nr. V-107). 

28. Mokinių pasiekimai vertinami sistemingai: 

28.1. bet kurią mokymosi programą pasirinkusio mokinio žinios, kognityviniai gebėjimai 

(diagnostinio vertinimo užduotys, kontroliniai ir kiti vertinimo darbai, tarptautiniai ir nacionaliniai 

mokinių pasiekimų tyrimai ir patikrinimai)ir įgūdžiai vertinami nuo 1 iki 10 balų (pusmečio ir 

metiniais pažymiais): 

28.1.1. 10 - puikiai, 9 – labai gerai, t.y.,  aukštesnieji mąstymo gebėjimai, kurie būtini 

sprendžiant problemas, kuriant paaiškinimus, darant išvadas, priimant sprendimus, perkeliant įgytas 

žinias į naujas situacijas. Vertinami gebėjimai analizuoti, apibendrinti, interpretuoti, integruoti 

žinias, numatyti, prognozuoti, sudaryti, sukurti, formuluoti išvadas, apibendrinti informaciją ir 

pritaikyti naujoms situacijoms, kritiškai vertinti, argumentuoti, reflektuoti; 



   

28.1.2. 8 – gerai, 7 – pakankamai gerai, t. y., žinių taikymo gebėjimai, kurie apima įvairių 

situacijų supratimą ir žinių panaudojimką problemoms tose situacijose spręsti. Vertinami mokinių 

gebėjimai palyginti, priešpriešinti, klasifikuoti, modeliuoti, susieti, interpretuoti, rasti sprendimus, 

paaiškinti, parodant supratimą; 

28.1.3. 6 – patenkinamai, 5 – pakankamai patenkinamai, 4 – silpnai, t.y., žinios ir supratimas 

(faktai, informacija, sąvokos, dėsningumas, teiginiai, simboliai, vienetai, pavyzdžiai, reikalingos 

priemonės), kurie būtini kad mokiniai  įsitrauktų į pažintines veiklas. Vertinant faktines žinias, 

tikrinama, kaip mokiniai įsimena, atpažįsta, apibrėžia, aprašo, nusako, iliustruoja pavyzdžiais, 

pasirenka priemones; 

28.1.4. 3 – blogai, 2 – labai blogai, 1 – nieko neatsakė, neatliko užduoties; 

28.1.5. balais mokiniai gali būti vertinami už kontrolinius darbus, savarankiškus darbus, 

atsakinėjimą žodžiu, projektinius darbus, testus, referatus, kūrybinius darbus, laboratorinius darbus, 

dalyvavimą ir pasiektus gerus rezultatus olimpiadose, konkursuose, varžybose; 

28.2. minimalus pažymių skaičius: savaitinių pamokų skaičius + 2 per pusmetį; 

28.3.  mokiniui pusmečio dalyko įvertinimas fiksuojamas iš visų atitinkamo laikotarpio 

pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę.  

Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas iš I ir II pusmečių pažymių skaičiuojant jų 

aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei I pusmečio pažymys – 7, II pusmečio – 6, 

tai dalyko metinis įvertinimas – 7) (2017 m. rugpjūčio 31 d. sakymas Nr. V-110); 

28.4. jeigu mokinys per pusmetį neatsiskaitė ir nepademonstravo pasiekimų, numatytų 

Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 

10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“ (2017 m. rugpjūčio 31 d. sakymas Nr. V-110); 

28.5. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra 

„įsk“ ir „įsk“ arba „įsk“ ir „neįsk“ arba „neįsk“ ir „įsk“. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas 

įrašu „neįsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk“. 

Fiksuojant pusmečio dalyko įvertinimą įrašais „įsk“ arba „neįsk“, atsižvelgiama į tai, kokių 

įrašų per ugdymo laikotarpį yra daugiau (2017 m. rugpjūčio 31 d. sakymas Nr. V-110); 

28.6. jei mokinys neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų 

ir kt.) dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio 

pabaigoje fiksuojamas įrašas „atleista“. Mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą suteikiamos 

individualios trumpalaikės arba ilgalaikės konsultacijos (2017 m. rugpjūčio 31 d. sakymas Nr. V-

110); 

28.7. Mokinio įvertinimai, gauti gydymo įstaigoje ar sanatorinėje mokykloje, fiksuojami 

taip:  įrašomas vienas pažymys (gautų įvertinimų aritmetinis vidurkis). 

29. Mokant pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, dorinio ugdymo pasiekimai 

pažymiais nevertinami, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Nutarimą dėl vertinimo kriterijų, 

informacijos pateikimo tvarkos priima dorinio ugdymo metodikos grupė. Su nutarimu raštu 

supažindina mokinius. 

30. Pažymiais nevertinami žmogaus saugos, psichologijos, rengimas šeimai ir lytinis 

ugdymas, karjeros ugdymas,  specialiosios medicininės fizinio parengimo grupės mokinių kūno 

kultūros pasiekimai, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Nutarimus dėl vertinimo kriterijų bei 

informacijos pateikimo tvarkos priima  metodikos grupės. Su nutarimais raštu supažindina 

mokinius. Įrašas „atleistas“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

gimnazijos direktoriaus įsakymą. 

31. Mokinių pasiekimai, mokantis muzikos, dailės, kūno kultūros, technologijų, 

pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir pasirenkamųjų dalykų (išskyrus 30 punkte išvardintus 

dalykus) vertinami pažymiais.  

32. Dalykų modulių žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais. Mokinio pasiekimai  mokantis 

modulio programos įskaitomi į dalyko įvertinimą. 

33. Dėl mokinių, lankančių ar baigusių specializuotas valstybines ar savivaldybių meno 

(muzikos) ar sporto mokyklas: 

33.1. mokiniai, lankantys muzikos mokyklą, tėvų, muzikos  mokytojo ir klasės auklėtojo 

bendru susitarimu ir mokytojų tarybos pritarimu gali būti atleidžiami nuo privalomųjų muzikos 



   

pamokų lankymo. Mokinys turi pateikti Neformaliojo ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba  pažymą 

iš muzikos mokyklos, o tėvai - prašymą dėl atleidimo nuo privalomųjų muzikos pamokų lankymo. 

Gimnazija  užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą ir užimtumą. Kai šios pamokos pagal 

pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, už mokinių saugumą atsako tėvai (globėjai, 

rūpintojai). Apie tai gimnazija informuoja tėvus (2017 m. rugpjūčio 31 d. sakymas Nr. V-110); 

33.1.1. atsiskaitymo forma: muzikos mokytojai iki rugsėjo 15 d. parengia užduotis, 

vadovaudamiesi muzikos dalyko programa. Užduotis sudaryta iš trijų dalių: muzikos teorijos, 

muzikos rašto ir kūrybinės užduoties. Užduotyje nurodomi vertinimo kriterijai. Mokiniai pasirengia 

savarankiškai ir atsiskaito iki pusmečio pabaigos. Užduoties atsiskaitymo įvertinimas įskaitomas 

kaip pusmečio pažymys; 

33.2. mokiniai, lankantys sporto mokyklą, tėvų, kūno kultūros mokytojo, treneriu ir klasės 

auklėtojo bendru susitarimu ir mokytojų tarybos pritarimu gali būti atleidžiami nuo privalomųjų 

kūno kultūros pamokų lankymo. Mokinys turi pateikti pažymą iš sporto mokyklos, o tėvai- prašymą 

dėl atleidimo nuo privalomųjų kūno kultūros pamokų lankymo. Gimnazija  užtikrina nuo pamokų 

atleistų mokinių saugumą ir užimtumą. Kai šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar 

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

tėvus (2017 m. rugpjūčio 31 d. sakymas Nr. V-110); 

33.2.1. atsiskaitymo forma: kūno kultūros mokytojai iki rugsėjo 15 d. parengia užduotis,  

vadovaudamiesi kūno kultūros dalyko programa. Užduotyje nurodomi tai klasei skirti normatyvai ir 

vertinimo kriterijai. Mokiniai pasirengia savarankiškai ir atsiskaito (laiko įskaitą) iki pusmečio 

pabaigos. Įskaitos įvertinimas įskaitomas kaip pusmečio pažymys; 

33.2.2. mokiniai, pasirinkę kūno kultūros išplėstinį kursą neatleidžiami nuo privalomųjų 

kūno kultūros pamokų lankymo (2017 m. rugpjūčio 31 d. sakymas Nr. V-110). 

34. Baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą užbaigtą programos dalį, rekomenduojama 

organizuoti atsiskaitomąjį darbą. 

35. Kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų skelbimo tvarka ir vertinimas: 

35.1. savarankiškas darbas – darbas raštu, kurio trukmė pamokoje neribojama. Jo metu 

mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų temų. Mokiniai gali 

naudotis vadovėliais ar kita informacine medžiaga. Apie savarankiško darbo rašymą iš anksto 

informuoti nebūtina (nebent būtų reikalingos tam tikros priemonės). Savarankiško darbo tikslas –

sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis; 

35.2. apklausos raštu tikslas – greitas mokinio ar klasės žinių patikrinimas. Užduotys turi 

būti konkrečios, trumpos, aiškios. Apklausos formos gali būti įvairios: klausimynas, testas, 

diktantas. Darbas raštu trunka mažiau nei 30 min. Apklausa atliekama ne daugiau kaip iš 1 - 2 

pamokų medžiagos. Rezultatai įrašomi į elektroninį dienyną; 

35.3. apklausa žodžiu. Apie apklausą rekomenduojama pranešti prieš 1 pamoką. Apklausos 

rezultatų motyvuotas įvertinimas įrašomas į elektroninį dienyną tą pačią pamoką; 

35.4. laboratoriniai ir praktikos darbai ugdo mokinių praktinius gebėjimus: teorinės 

žinios pritaikomos praktiškai. Visi klasės mokiniai atlieka tą patį darbą su vienodais prietaisais. 

Mokinys, naudodamasis duotomis priemonėmis, turi išspręsti iškeltą problemą (išmatuoti, 

apskaičiuoti, įvertinti, palyginti, sisteminti, braižyti brėžinius, formuluoti išvadas). Šie darbai trunka 

ne mažiau kaip 35 min., jų metu užrašomi teoriškai ar praktiškai atliktų tyrimų ar bandymų 

rezultatai. Įvertinimas įrašomas į elektroninį dienyną. Atliekant demonstracinius praktikos darbus 

vertinami tie mokiniai, kurie atliko darbą; 

35.5. trumpalaikiai projektiniai darbai rengiami iš vienos temos, bet gali būti ir 

integruoti. Apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Darbą gali 

atlikti vienas mokinys arba grupelės; 

35.6. kontrolinis darbas - ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės raštu atliekamas ir 

formaliai vertinamas darbas, skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai patikrinti baigus dalyko 

programos dalį (temą, kelias temas, skyrių ir pan.). Mokinių kontrolinio darbo įvertinimai 

elektroniniame dienyne įrašomi tą dieną, kurią buvo rašytas kontrolinis darbas (2015 m. birželio 15 

d. sakymas Nr. V-107). 

36. Kontrolinių darbų reglamentavimo tvarka: 



   

36.1. tikslas – patikrinti, kaip išmokta dalyko programos dalis (tema, kelios temos, skyrius ir 

pan.), ir fiksuoti mokinio mokymosi rezultatus, pažymiu vertinant jo žinias, įgūdžius, dalykinius bei 

bendruosius gebėjimus; 

36.2. apie kontrolinį darbą, jo pobūdį,  rašymo tikslus, vertinimo kriterijus mokiniai 

supažindinami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai planuojami pildant elektroniniame 

dienyne nuorodą „Atsiskaitomieji darbai“; 

36.3. dėl svarbių priežasčių mokytojai, suderinę su mokiniais, turi teisę kontrolinio darbo 

laiką keisti; 

36.4. I-II kl. mokiniai per dieną gali rašyti tik vieną kontrolinį darbą; 

36.5. kontrolinių darbų grafiką derina klasėje dirbantys mokytojai. III-IV   klasėse 

kontrolinių darbų atlikimo laiką mokytojai derina su mokiniais; 

36.6. mokytojai kontrolinio darbo rezultatus mokiniams pristato ne vėliau kaip po 2 

savaičių; 

36.7. rekomenduojama sudarant kontrolinio darbo užduotis laikytis eiliškumo: nuo 

lengvesnių užduočių eiti prie sunkesnių, kad kiekvienas mokinys galėtų atlikti nors kelias 

paprastesnes užduotis ir gauti atitinkamą įvertinimą; 

36.8. mokinys privalo parašyti mokomojo dalyko plane numatytus kontrolinius darbus; 

36.9. mokinys, dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių nedalyvavęs kontroliniame darbe, turi 

atsiskaityti sutartu su mokytoju laiku, bet ne vėliau kaip per 2 savaites. Mokinys, be pateisinamos 

priežasties nedalyvavęs kontroliniame darbe, tokią teisę praranda ir jam po „n“ raidės dienyne  

įrašomas nepatenkinamas vertinimas „vienetas"; 

36. 9.1. Jei mokinys dėl ligos praleido daugiau nei dvi savaites (pateikė gydytojų pažymą), 

jis  su dalyko mokytoju suderina kontrolinio darbo atsiskaitymo formą ir laiką. Mokinio 

pageidavimu mokytojas teikia individualias konsultacijas (2015 m. birželio 15 d. sakymas Nr. V-

107).  

36.9.2. Mokinys, nerašęs kontrolinio darbo be pateisinamos priežasties, privalo atsiskaityti 

per vieną savaitę nuo kontrolinio darbo rašymo dienos (patogiu mokytojui laiku). Kontroliniam 

darbui mokinys pasiruošia savarankiškai. Jei mokinys neatvyksta atsiskaityti, elektroniniame 

dienyne įrašomas 1 („vienetas“ - užduotis neatlikta) (2015 m. birželio 15 d. sakymas Nr. V-107). 

36.10. kontrolinis darbas neperrašomas; 

36.11. paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių  atostogų 

kontroliniai darbai nerašomi; 

36.12. Rekomenduojama  pusmetį organizuoti ne mažiau kontrolinių darbų, kiek yra to 

dalyko savaitinių pamokų (2015 m. birželio 15 d. sakymas Nr. V-107).  

 

VII.  ĮVERTINIMO FIKSAVIMAS. VERTINIMO INFORMACIJOS ANALIZĖ  

 

37. Mokinių pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne ir mokinių individualios 

pažangos įsivertinimo lapuose. Kokybinius kompetencijų įrodymus (darbus, įvertinimus, 

įsivertinimus, komentarus, refleksijas) mokiniai kaupia aplankuose, taip pat e. aplankuose. Baigę 

pagrindinio ugdymo programą mokiniai yra sukaupę jų įgytas kompetencijas įrodančių darbų ir 

vertinimų visumą.  

38. Mokytojas gali (aptaręs su mokiniais ir jų tėvais (globėjais)) savo darbo užrašuose 

naudoti sutartinius simbolius, fiksuojančius mokinių mokymosi pastangas, atliekamas namų darbų 

užduotis, taisomus kontrolinius darbus, atliekamas papildomas užduotis, aktyvų darbą pamokoje ir 

kt. 

39. Praleidęs be pateisinamosios priežasties daugiau nei pusę pamokų ir/ar neatsiskaitęs už 

mokomojo dalyko programą, mokinys neatestuojamas 

40. Pusmečių ir metiniai mokinių įvertinimai fiksuojami pažangumo suvestinėse. 

41. Mokinių pasiekimai aptariami klasės valandėlės metu ne mažiau kaip 2 kartus per 

mokslo metus (atsakingas klasės vadovas). 

42. Esant reikalui organizuojamas mokinių pasiekimų aptarimas su visais klasėje dėstančiais 

mokytojais.  



   

43. Metodinėse grupėse analizuojami kontrolinių darbų,  egzaminų, įskaitų rezultatai. 

44. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, remdamasis klasės vadovų pateiktomis klasės 

mokinių mokymosi rezultatų ataskaitomis, rengia mokinių mokymosi rezultatų, pusmečio ir metinę 

analizę, kurią pristato Mokytojų tarybos posėdžiuose. Esant būtinybei, priimami sprendimai dėl 

ugdymo proceso koregavimo. 

45. Savarankiškai besimokančių mokinių pasiekimai įforminami vadovaujantis 

„Savarankiško mokymosi tvarkos aprašu", patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymu  Nr. 258 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2007 m. Rugpjūčio 31 d. Įsakymo Nr. ISAK – 1759 redakcija). 

 

VIII. INFORMAVIMAS 

46. Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ar elektroniniame dienyne mokiniams, tėvams, 

kitiems mokytojams, mokyklos vadovybei. 

47. Apie pasiekimų vertinimą ir informavimo tvarką mokiniai dalyko mokytojo 

informuojami mokslo metų pradžioje pasirašytinai.  

48. Neturinčius galimybių naudotis internetu tėvus (globėjus, rūpintojus) klasės auklėtojas 

informuoja apie vaiko mokymąsi  kartą per mėnesį.  

49. Gimnazija organizuoja bendrus tėvų susirinkimus klasių grupėms; laiku pateikia  

informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu mokyklos internetiniame tinklapyje ir t.t. 

50. Klasių vadovai organizuoja klasių tėvų susirinkimus; bendrus renginius pagal poreikį; 

pasibaigus pusmečiui individualiai supažindina su Mokytojų tarybos nutarimu, jei yra priimtų 

sprendimų dėl jų vaiko mokymosi, lankomumo, elgesio; informuoja apie skirtą nuobaudą ar padėką, 

laiku teikia išsamią informaciją apie vaiko ugdymosi pasiekimus ir pažangą. 

51. Mokytojai informuoja tėvus apie mokomo dalyko turinį, vertinimo formą per mokyklos 

ar klasių tėvų susirinkimus; aptaria vaiko individualius gebėjimus ir žinias pagal poreikį. Vidurinio 

ugdymo mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio pagrindinio ugdymosi rezultatais ir užtikrina 

ugdymosi tęstinumą. Per tėvų dienas aptaria mokymosi pasiekimus, problemas ir numato būdus, 

kaip pašalinti mokymosi sunkumus.  

 

IX. MOKINIŲ PAŽANGOS VERTINIMO FIKSAVIMAS 

 

52. Kiekvienas mokinys fiksuoja savo mokomųjų dalykų pažangą individualios pažangos 

įsivertinimo grafike pasibaigus pusmečiams.  

53. Pažangos kreivę mokiniai brėžia pradėdami praėjusių metų metiniu pažymiu.  

54. Pasibaigus pusmečiui kiekvienas mokinys identifikuoja savo mokymosi pasiekimus ir 

problemas, kurias aptaria ir inicijuoja reikalingus sprendimus per socialinių konsultacijų valandas. 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.3 

 

SOCIALINĖ -PILIETINĖ VEIKLA 

 

1. Socialinės-pilietinės veiklos apimtis 1- 2 klasių mokiniams - 12 val. per mokslo metus. 

2. Socialinę-pilietinę veiklą planuoja klasės vadovas veiklos programoje, fiksuoja valandas 

socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lape ir duomenis suveda į „Tamo“ dienyną.  

3. Klasės vadovas mokslo metų pradžioje informuoja mokinius apie socialinės-pilietinės 

veiklos atlikimo būdus, trukmę ir aptaria veiklos kryptis. 

4. Mokinys vykdo pasirinktą socialinę-pilietinę veiklą. 

5. Mokinio atliktas socialines-pilietines veiklas kitose įstaigose gali fiksuoti tam tikrą veiklą 

organizuojantis asmuo, pasirašydamas apskaitos lape.  

Socialinės-pilietinės  veikos kryptys 2017- 2018 m.m. 

Kryptis Veikla 

 

DARBINĖ  VEIKLA 

Kabinetų tvarkymas.  

Dekoracijų ruošimas renginiui. 

Gimnazijos patalpų ruošimas renginiams ir kitoms veikloms.  

 

EKOLOGINĖ 

VEIKLA 

Gimnazijos teritorijos priežiūra 

Kapinių tvarkymas 

Dalyvavimas akcijoje“ DAROM“ 

 

 

PROJEKTINĖ 

VEIKLA 

Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, profesinio 

orientavimo projektuose. 

Dalyvavimas klasės, gimnazijos ar rajono  savivaldos veikloje. 

Renginių organizavimas. 

 

SOCIALINĖ VEIKLA 

Dalyvavimas gerumo akcijose. 

Savanorystė 

 

KITA VEIKLA 

Gimnazijos atstovavimas visuomeninėje veikloje(  rajono kultūriniuose, 

sporto renginiuose) 

Budėjimas  gimnazijoje 

Savanoriškas darbas gimnazijoje( sporto varžybų organizavimas, klasės 

valandėlių ruošimas) 

Dalyvavimas olimpiadose ir konkursuose. 

 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS 

 

..............mokinio ........................................................................................ 

 

SOCIALINĖS - PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS 

 

Klasės  vadovas     ............................................................................... 

Veiklos pobūdis Data Valandų 

skaičius 

Mokytojas ar kitas asmuo 

(Vardas, pavardė, 

parašas) 

    

    

    



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.4 

 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

I KLASIŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

2017 – 2018 m. m. 

 IA IB IC ID IE 

Dorinis ugdymas 1 1 1 1 1 

Lietuvių kalba(gimtoji) 4+1* 4+1* 4+1* 4+1* 4+1* 

Užsienio kalba(anglų kalba) 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Užsienio kalba  (rusų kalba) 2 2 2 2 2 

Užsienio kalba (vokiečių kalba) 2+D+E     

Matematika 3+1* 3+1* 3+1* 3+1* 3+1* 

Biologija 2 2 2 2 2 

Fizika 2 2 2 2 2 

Chemija 2 2 2 2 2 

Informacinės technologijos - - - - - 

Istorija 2 2 2 2 2 

Pilietiškumo pagrindai 1 1 1 1 1 

Geografija 2 2 2 2 2 

Ekonomika 1 1 1 1 1 

Dailė 1 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 1 

Technologijos 

Pirmas pusmetis 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

Antras pusmetis 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Kūno kultūra 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Žmogaus sauga 

 

- - - - - 

Pasirenkamas dalykas. Lytinis ugdymas ir 

pasiruošimas šeimai 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dalykų moduliai(anglų k.-0,5 val., 

matematika-0,5 val.) 

1* 1* 1* 1* 1* 

Iš viso pamokų mokiniui 32 32 32 32 32 

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti 

7 7 7 7 7 

Neformalusis vaikų švietimas 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

........../.......- skirstymas grupėmis 

*- Pamokos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.5 

 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

II KLASIŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

2017 – 2018 m. m. 

 IIA IIB IIC IID IIE IIF 

Dorinis ugdymas 1 1 1 1 1 1 

Lietuvių kalba(gimtoji) 5+1* 5+1* 5+1* 5+1* 5+1* 5+1* 

Užsienio kalba(anglų k.) 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Užsienio k.(rusų k.) 2 2 2 2 2 2 

Užsienio k.( vokiečių k.)   2+D+E

+F 

   

Matematika 4+1* 4+1* 4+1* 4+1* 4+1* 4+1* 

Biologija 1 1 1 1 1 1 

Fizika 2 2 2 2 2 2 

Chemija 2 2 2 2 2 2 

Informacinės technologijos 2 2 2 2 2 2 

Istorija 2 2 2 2 2 2 

Pilietiškumo pagrindai 1* 1* 1* 1* 1* 1* 

Geografija 1 1 1 1 1 1 

Ekonomika - - - - - - 

Dailė 1 1 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 1 1 

Technologijos 

Pirmas pusmetis 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Kūno kultūra 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Žmogaus sauga 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Pasirenkamas dalykas 

Karjeros ugdymas 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dalykųmoduliai(matematika-

0,5 val.) 

0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 

Viso pamokų mokiniui 32 32 32 32 32 32 

Pamokos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti 

7 7 7 7 7 7 

Neformalusis vaikų švietimas 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.6 

 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO PRINCIPAI IR LAIKOTARPIAI 

 

1. Ugdymo turinys planuojamas šiems laikotarpiams: 

1.1. Ilgalaikiai planai: 

1.1.1. pagilinto dalyko mokymo ilgalaikiai planai – 1 mokslo metams; 

1.1.2. pagrindinio ugdymo mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai – 1 mokslo metams; 

1.1.3. vidurinio ugdymo mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai – 2 mokslo metams, atitinkantys 

dalykų bendrojo ir išplėstinio kurso apimtis; 

1.2. Programos: 

1.2.1. pasirenkamųjų dalykų programos (ne mažiau 34 val.) – visam dalyko programos 

laikotarpiui; 

1.2.2. dalykų modulių programos (ne mažiau 17 val.) – modulio mokymo laikotarpiui; 

1.2.3. adaptuotos ir modifikuotos programos specialiųjų poreikių mokiniams – 1 pusmečiui. 

1.3. Klasių auklėtojų planai – 1 mokslo metams. 

1.4. Veiklą mokytojai planuoja: 

1.4.1. I-III gimnazijos klasėms – 181 ugdymo diena per 2017-2018 m.m.; 

1.4.2. IV gimnazijos klasėms – 166 ugdymo dienos per 2017-2018 m.m.. 

2. Ugdymo turinio ilgalaikis planas: 

2.1. prie ugdymo turinio ilgalaikio plano nurodoma: mokomasis dalykas, trumpa 

klasės/grupės charakteristika (I ir III klasėms po adaptacijos laikotarpio), mokamojo dalyko 

programai skirtas valandų skaičius per savaitę ir iš viso per mokslo metus, dokumentai, 

reglamentuojantys ilgalaikio plano struktūrą, tikslas, uždaviniai, mokinių gebėjimai (bendrieji 

irdalykiniai) bei laukiami rezultatai (pagal BP), integraciniai ryšiai, vertinimas, literatūra 

(vadovėliai, pratybų sąsiuviniai ir kt.). Pastabose, jei reikia, pažymėti integruojamas temas ir 

edukacines erdves; 

2.2. Ugdymo turinio ilgalaikio plano forma: 

 

Eil. 

Nr. 

Skyrius/tema 

 

Valandų  

skaičius 

 

Atsiskaitomųjų darbų 

formos 

Pastabos 

     

 

3. Modulio ir pasirenkamojo dalyko programos turinio teminio plano forma: 

Eil. 

Nr. 

 

Skyrius/tema 

(potemė) 

 

Valandų  

skaičius 

 

Esminiai  

gebėjimai ir  

mokinių  

pasiekimai  

(standartai,  

kurių  

sieksime) 

 

Integraciniai  

ryšiai (klasė,  

dalykas,  

tema) 

Vertinimas 

Bendrieji  

vertinimo  

principai. 

Atsiskaitymai  

(formos,  

orientacinė  

data)  

 

Pastabos 

 

       

 

3.1. rengiant modulio ir pasirenkamojo dalyko ugdymo programą, taip pat būtinos tokios 

dalys: įvadas, tikslai, uždaviniai, didaktinės nuostatos (mokymo ir mokymosi metodai, informacinių 

technologijų taikymas ir kt.), didaktinė medžiaga. 

4. Mokytojai parengia dalykų ilgalaikius planus, dalykų ar dalykų modulių programas ir 

spausdintą egzempliorių pristato atitinkamo dalyko metodikos grupės pirmininkui. Metodikos 



   

grupės planus aprobuoja iki rugsėjo 8 dienos. Metodikos grupės pirmininkas ilgalaikius planus ir 

programas kartu su pateikiamų dokumentų (aprobuotų planų ir programų) sąrašu pateikia mokyklos 

direktoriaus pavaduotojoms pagal kuruojamus dalykus suderinti iki rugsėjo 10 dienos. Iki rugsėjo 

15 d. mokytojai igalaikius  planus turi sukelti į e-dienyną. 

5. Ugdymo turinio integravimo planai: 

5.1. integruojamų pamokų plano forma. 

 

Integruojamų pamokų planas 

Metodikos grupė (s)...................................................................... 

Mokytojai, mokomasis dalykas..................................................... 

Eil. 

Nr. 

 

Klasė(s) 

 

Numatoma 

data 

 

Tema (turinys) 

 

Dalykų 

tikslai ir 

uždaviniai 

 

Vertinimas 

 

Pastabos 

 

       

 
5.2. ugdymo turinio (kai kurių kelių dalykų temų ar programų) integravimo planas.  

 

Metodikos grupė(s)................................................................................ 

Mokomieji dalykai................................................................................. 

 

Eil.  

Nr. 

 

Klasė 

 

Integruojamos temos 

(dalykas) 

 

Dalykai, į kurių ugdymo turinį 

temos integruojamos 

Pastabos 

 

     

 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.7 

 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato gimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos tikslą ir uždavinius, stebėsenos 

principus, objektą ir rodiklius, stebėsenos organizavimą ir vykdymą, ugdomosios veiklos stebėsenos 

informacijos dokumentavimą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 

V-1201, gimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybių aprašymais, ir kitais 

gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 

3. Gimnazijos ugdomosios veiklos stebėsena – nuolatinė gimnazijos ugdymo proceso 

būklės, kaitos analizė ir vertinimas. 

4. Ugdomosios veiklos stebėsenos paskirtis: 

4.1. vertinti ugdymo proceso kokybę, nustatyti ugdymo organizavimo stiprybes ir trūkumus; 

4.2. skatinti mokytojus ir kitus pedagoginius darbuotojus analizuoti savo veiklą ir rezultatus 

gimnazijos ugdomosios veiklos kontekste; 

4.3. pagrįsti priimamus sprendimus dėl gimnazijos ugdymo organizavimo kokybės 

tobulinimo. 

5. Apraše vartojamos sąvokos: 

Duomenys – surinkta kokybinė (aprašomoji) ir kiekybinė (statistinė) medžiaga, atspindinti 

stebimo proceso būklę. 

Duomenų tvarkymas – ataskaitų, anketų rengimas, jų teikimas duomenų rinkėjams, 

statistinių duomenų ir dokumentų analizė. 

Informacijos skelbimas – viešas duomenų ir analitinės informacijos skelbimas. 

Informacijos teikimas – duomenų ir analitinės informacijos perdavimas gimnazijos 

valdymo ir savivaldos institucijoms. 

Rodiklis – būklės, skirtumų ir /ar pokyčių masto požymis, matmuo. 

Stebėsenos informacija – stebėsenos duomenų ir analitinės informacijos visuma. 

Stebėsenos objektas – stebima gimnazijos ugdomosios veiklos sritis ar dokumentas. 

Stebėsenos subjektas – gimnazijos ugdomąją veiklą stebintys asmenys (direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas, mokytojai ekspertai bei metodininkai, metodikos grupių vadovai, 

mokytojai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, klasių vadovai, gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo grupės nariai). 

 

II. STEBĖSENOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Ugdomosios veiklos stebėsenos tikslas: analizuoti ir vertinti ugdymo proceso būklę ir 

kaitą siekiant inicijuoti pokyčius ugdymo kokybei gerinti. 

7. Ugdomosios veiklos stebėsenos uždaviniai: 

7.1. rinkti ir sisteminti duomenis apie ugdymo proceso būklę, kaitą ir strateginių 

gimnazijos tikslų bei uždavinių įgyvendinimą; 

7.2. analizuoti, vertinti ugdomąją veiklą, diagnozuoti ugdymo organizavimo trūkumus ir 

inicijuoti ugdymo turinio ir proceso kaitą; 

7.3. laiku teikti metodinę ir kitą pedagoginę pagalbą mokytojams; 

7.4. prižiūrėti, kaip laikomasi gimnazijos nuostatų, kaip vykdomas gimnazijos strateginis, 

metinis veiklos planas, ugdymo planas bei kiti gimnazijos norminiai dokumentai; 



   

7.5. atrasti ir skleisti pažangias ugdymo proceso organizavimo formas ir gerąją praktiką. 

 

III. STEBĖSENOS PRINCIPAI IR OBJEKTAS 

 

8. Ugdomosios veiklos stebėsenos principai: 

8.1. demokratiškumas – stebėsena vykdoma vadovaujantis lygybės, tolerancijos, 

bendradarbiavimo, doros ir teisės normomis; 

8.2. humaniškumas – stebėsena grindžiama žmogaus vertingumo samprata; 

8.3. tikslingumas – renkami duomenys ir informacija, kurie yra reikalingi ir tinkami 

gimnazijos ugdymo proceso stebėsenos būklei vertinti, valdymo ir savivaldos subjektų 

sprendimams priimti; 

8.4. sistemingumas – visas gimnazijos ugdymo stebėsenos procesas vyksta planingai, 

laikantis tęstinumo; 

8.5. nešališkumas – gimnazijos ugdymo proceso stebėsena vykdoma be išankstinio 

nusistatymo, laikantis profesinio nepriklausomumo nuo įvairių interesų grupių; 

8.6. patikimumas – stebėsena vykdoma laikantis norminių dokumentų ir gimnazijoje 

priimtų susitarimų, skelbiama tikrovę atitinkanti informacija; 

8.7. konfidencialumas – skelbiama tik apibendrinto pobūdžio informacija. 

9. Ugdomosios stebėsenos objektas yra: 

9.1. pamokos ir neformaliojo švietimo užsiėmimai; 

9.2. klasės vadovų, socialinės pedagoginės ir psichologinės pagalbos specialistų veikla; 

9.3. ugdymosi rezultatai, mokinių pažangos ir pasiekimų pokyčiai; 

9.4. elektroninis dienynas, mokinių asmens bylos ir kiti dokumentai; 

9.5. ilgalaikiai planai, ugdymo programos, projektai ir kiti dokumentai. 

 

IV. STEBĖSENOS RODIKLIAI 

 

10. Rodiklių sąrašą sudaro rodikliai, atspindintys ugdymo proceso būklę, skirtumų ar 

pokyčių mąstą, ir svarbiausių gimnazijos ugdymo proceso tikslų įgyvendinimą: 

10.1. ugdymo programų įgyvendinimas; 

10.2. pirmus metus dirbančių ir naujai atvykusių mokytojų veiklos stebėjimas; 

10.3. darbas su mokiniais, turinčiais mokymosi ir elgesio problemų; 

10.4. darbas su gabiais mokiniais; 

10.5. besiruošiančių atestuotis mokytojų veiklos stebėjimas; 

10.6. I, III klasių bei naujai atvykusių mokinių adaptacija; 

10.7. pamokos organizavimas; 

10.8. neformaliojo švietimo užsiėmimų, pasirenkamųjų, dalykų modulių organizavimo 

kokybė; 

10.9. elektroninio dienyno tvarkymo kokybė; 

10.10. klasių vadovų darbas su mokinias ir jų tėvais; 

10.11. popamokinių renginių organizavimo kokybė; 

10.12. bandomųjų egzaminų rezultatų analizė. Brandos egzaminų pasirinkimo (metinių 

pažymių,  egzamino rezultatų ir lankomumo) adekvatumas. 

 

V. STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

14. Ugdymo proceso formaliąją stebėseną gimnazijoje vykdo gimnazijos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir neformaliajam ugdymui, neformaliąją - mokytojai ekspertai, 

metodininkai, metodikos grupių vadovai, mokytojai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, 

klasių vadovai, gimnazijos veiklos kokybės (ugdymo sritis) įsivertinimo grupė. 

15. Ugdymo proceso stebėsenos rūšys: 

15.1. reguliari – pasikartojantys stebėsenos darbai, atliekami vadovaujantis gimnazijos 

metinio veiklos plano tikslais ir uždaviniais. 



   

15.2. nereguliari – vykdoma atsižvelgiant į ugdymo proceso metu iškylančias problemas. 

16. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojų ugdymui ir neformaliajam švietimui planuojama 

stebėsena skelbiama mokytojų kambaryje ir interneto svetainėje. 

17. Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui tiesioginei ugdymo 

veiklai (pamokos, specialiosios pratybos, neformalusis švietimas ir kt.) stebėti skiria 20 – 40 darbo 

valandų per metus (atsižvelgiant į kuruojamų dalykų, ir/ar sričių skaičių bei gimnazijos veiklos 

tikslus). 

18. Subjektai, stebėdami ugdomąją veiklą, privalo: 

18.1. objektyviai vertinti mokytojų darbą, negali atstovauti savo, savo šeimos, giminaičių, 

draugų ir kitų asmenų interesams konkrečioje vertinamoje situacijoje; 

18.2. turi tiksliai ir kruopščiai, sąžiningai, neveikiami išankstinių nuostatų, užrašyti 

duomenis ir teisingai parengti ataskaitą apie tai, ką pastebėjo pamokoje, užsiėmime vertinimo metu; 

18.3. bendrauti ir diskutuoti su mokytoju, kurio veikla stebima, tikslingai, konstruktyviai, 

pagarbiai ir mandagiai; 

18.4. saugoti visus stebėsenos duomenis apie konkretaus mokytojo veiklą, laikytis 

konfidencialumo principo; 

18.5. stebėsenos subjektai turi tinkamai suplanuoti savo veiklą stebėsenai vykdyti; 

18.6. vykdant stebėseną, nekelti įtampos gimnazijos bendruomenėje ir pirmiausia paisyti 

mokinių interesų - ramiai stebėti ir fiksuoti ugdymo eigą, nei žodžiais, nei veiksmais nedaryti įtakos 

stebimam procesui. 

19. Stebėsenos subjektai turi nuolat tobulinti savo kvalifikaciją. 

20. Stebėsenos subjektai negali priimti dovanų ir kitokių prielankumo ženklų ar paslaugų, 

jeigu tai daroma siekiant paveikti stebėsenos rezultatus. 

21. Stebėsenos subjektai privalo vadovautis gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančiais 

dokumentais ir susitarimais, informuoti pedagoginius darbuotojus apie planuojamą stebėseną 

mėnesio plane nurodant stebėjimo tikslą ir klases.  

22. Skirtingų lygmenų stebėsenos organizatoriai ir vykdytojai bendradarbiauja 

neatlyginamai keisdamiesi stebėsenos informacija ir patirtimi, siekdami išvengti duomenų rinkimo 

dubliavimo. 

  

VI. STEBĖSENOS INFORMACIJOS DOKUMENTAVIMAS 

 

23. Ugdomosios veiklos stebėsenos metu surinkta informacija fiksuojama: 

23.1. gimnazijos parengtose pamokos stebėjimo formose (1 priedas); 

23.2. laikantis gimnazijos veiklos ir jos tobulinimo planavimo tvarkos aprašo nuostatų; 

24. Stebėsenos medžiaga kaupiama bylų segtuvuose direktoriaus ir direktoriaus 

pavaduotojų ugdymui kabinetuose. 

25. Apibendrinta ugdomosios veiklos stebėsenos medžiaga išanalizuojama asmeniškai su 

pedagoginiu darbuotoju ir/ar metodikos grupėje, Metodikos taryboje, mokytojų taryboje, esant 

poreikiui pateikiama darbuotojų atstovams. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Aprašo vykdymą kontroliuoja gimnazijos direktorius, aptariant jo įgyvendinimą su 

direktoriaus pavaduotojomis ugdymui, Metodikos taryboje. 

27. Aprašo pakeitimus ir papildymus teikia direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 

Metodikos taryba,  tvirtina gimnazijos direktorius. 

 

___________________________ 

 
 

 

 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.8 

 

VILKAVIŠKIO  „AUŠROS“GIMNAZIJA 

2017–2018 M. PREVENCINIŲ PROGRAMŲ INTEGRAVIMAS 

 Į UGDOMUOSIUS DALYKUS  

 

Eil. 

Nr. 

Programos temos Dalykas Klasės 

1. Sveika gyvensena: apie sveikatą ir sportą Anglų kalba I 

2. Sveika mityba ir fizinis aktyvumas Anglų kalba II 

3. Sveikos gyvensenos principai ir jų laikymosi 

privalumao jaunimo rate 

Anglų kalba          III 

4. Sveika gyvensena, jos suvokimas ir reikšmė 

šiuolaikiniame pasaulyje 

Anglų kalba IV 

5. Sportas ir sveikata Rusų kalba I 

6. Sveika gyvensena Rusų kalba I 

7. Sveika mityba Rusų kalba  I 

8. Sportas Vokiečių kalba I 

9. Sveika gyvensena ir mityba Vokiečių kalba II-III 

10. Alkoholio neigiamas poveikis žmogaus 

organizmui 

Chemija II 

11. Narkotinės medžiagos Chemija III 

12. Darnus širdies darbas Biologija I 

13. Psichiką veikiančios medžiagos Biologija I 

14. Apvaisinimas ir vaisiaus vystymąsis Biologija I 

15. Lytinės ligos Biologija I 

16. Žmogaus kraujotakos sistema. ŽIV ir imuninė 

sistema 

Biologija III 

17. Šeimos planavimas, žalingų įpročių įtaka lytinėms 

ląstelėms 

Biologija III 

18. Nervinio impulso perdavimas, reflekso lankas. 

Narkotinių medžiagų neigiamas poveikis 

organizmui 

Biologija III 

19. Mutageniniai veiksniai, modifikacinis kintamumas Biologija IV 

20. Netoleruoti žalingų įpročių Etika I 

21. Bendravimas virtualioje erdvėje Etika I 

22. Gyventi be žalingų įpročių Etika II 

23. Priklausomybė nuo interneto Etika II 

24. Buitiniai cheminiai preparatai Chemija II 

25. Saugus trąšų naudojimas Chemija II 

26. Užkrečiamos ligos ir imunitetas Biologija III-IV 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.9 

 

VILKAVIŠKIO“ AUŠROS“ GIMNAZIJA 

PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ IR MODULIŲ PASIŪLA  

2017-2018 M. 

 

 

Eil.  

Nr. 

Pasirenkamojo dalyko ar modulio pavadinimas Skirta klasei 

 Pasirenkamieji dalykai:  

1. Geopolitika III-IV 

2. Ekonomika III-IV 

4. Braižyba III-IV 

5. Informacinės technologijos III-IV 

6. Grafinis dizainas III-IV 

8. Tekstilė ir apranga III-IV 

9. Aksesuarų ir papuošalų gamyba III-IV 

10. Statyba ir medžio apdirbimas III-IV 

11. Verslas ir vadyba III-IV 

12. Fotografija III-IV 

13. Teatras III-IV 

14. Šokis III-IV 

15. Vokiečių k. kaip trečioji užsienio kalba III-IV 

16. Rusų kalba kaip trečioji užsienio kalba III-IV 

18. Aerobika- pasirinkta sporto šaka III-IV 

19. Krepšinis- pasirinkta sporto šaka III-IV 

20. Tinklinis- pasirinkta sporto šaka III-IV 

21. Badmintonas- pasirinkta sporto šaka III-IV 

22. Pokalbiai rusų kalba III-IV 

23. Rengimas šeimai ir lytinis ugdymas I-IV 

24. Karjeros ugdymas I-IV 

26. Mityba ir turizmas III-IV 

 Dalykų moduliai:  

1. Rašau ir kuriu tekstus III 

2. Rašinių dėlionės paslaptys III-IV 

3. Žingsnis po žingsnio(mokausi  urta samprotaujamąjį ir 

literatūrinį rašinį) 

III 

4.  Darbo aprašo rengimas IV 

5. Programavimas IV 

6. Istorijos teorija ir praktika IV 

7. Krašto gynybos modulis III-IV 

8. Chemija sistemose IV 

9. Praktinė chemija IV 

10. Fizikos uždavinių sprendimo metodai IV 



   

 

11. Laboratorinių darbų ir eksperimentinių užduočių atlikimas 

naudojant elektroninį įrenginį ,XPLORER GLX” 

III 

12. Biologija praktikoje III-IV 

13. Pasirengimas matematikos brandos egzaminui IV 

14. Ruošiamės matematikos brandos egzaminui III-IV 

15. Reiškinių ir lugčių įvairovė III 

16. The World Around us III-IV 

17. 14 Topics III-IV 

18. Writing Practice III-IV 

19. Speaking On Different Topics III_IV 

20. Discusions in English III 

21. English Language Development III-IV 

22. Improve your reading and speaking skills III 

23. Rašybos ir skyrybos labirintai I-II 

24. Rašybos ir skyrybos įgūdžių lavinimas I-II 

25. Lietuvių kalbos skyrybos ir rašybos įtvirtinimas I-II 

26. Samprotavimas raštu. Samprotaujamojo rašinio tobulinimo 

galimybės 

I-II 

27. Nestandartinių uždavinių sprendimas I-IV 

28. Susidariusių spragų likvidavimas I 

29. Lygčių ir nelygybių sprendimo algoritmai I 

30. Skaitiniai ir raidiniai reiškiniai. Šaknys I 

31. Pagrindinės mokyklos matematikos kurso apibendrinimas ir 

kartojimas 

II 

32. Matematika kasdieniame gyvenime I-II 

33. Geometrijos paslaptys II 

34. Matematikos mokomės sėkmingai I 

35. Improving reading and listening skills  II 

36. Improving your listening and speaking skills  I 

37. Perfect your English grammar I-II 

38. Reading is fun I 

39. My topics II 

40. Great Britain. Focus on history I-II 

41. Projektai anglų kalbos pamokose I 

42. Let’s Talk it Over I-II 

43. Improve your English grammar I-II 

44. Look and Learn I-II 

 

_______________________ 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.10 

 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA  

KLASIŲ DALIJIMO Į GRUPES IR MOBILIŲ GRUPIŲ SUDARYMO PRINCIPAI 

 2017 -2018 M. 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Dokumentas parengtas, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis bei 

rekomendacijomis ir  atsižvelgiant Vilkaviškio  “Aušros” gimnazijoje anksčiau priimtus klasių 

dalijimo į grupes principus. 

2. Atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėje, jų poreikius ir saugumą, turimus mokytojus 

specialistus, turimas mokinio krepšelio lėšas nustatomi šie mobilių grupių sudarymo ir klasių 

dalijimo į grupes principai. 

 

II. KLASIŲ DALIJIMO PRINCIPAI 

 

3. 2015-2017 m.klasės dalijamos į grupes dorinio ugdymo, užsienio kalbų, kūno kultūros, 

technologijų, informacinių technologijų pamokoms.  

4. Dorinio ugdymo pamokoms (tikybos ir etikos) I –IV klasės dalijamos į grupes, jei 

mokoma abiejų dalykų:  

4.1. jei klasėje yra mažiau kaip 10 etiką arba tikybą pasirinkę paralelių klasių mokiniai 

jungiami į vieną grupę.  

5. Kūno kultūros pamokoms I-IV klasėse sudaromos atskiros berniukų ir mergaičių grupės: 

5.1. III-IV klasėse sudaromos atskiros vaikinų ir merginų grupės bendrajai kūno kultūrai, 

krepšiniui, tinkliniui, badmintonui, aerobikai jei yra ne mažiau kaip 10 pasirinkę tą sporto šaką 

mokiniai. Maksimalus mokinių skaičius bendrosios kūno kultūros, aerobikos, krepšinio, tinklinio,   

grupėse 20 mokinių. 

6. Užsienio kalbų pamokoms klasės dalijamos į grupes skirtingoms kalboms mokyti. Jei 

klasėje yra mažiau nei 10 mokinių, o užsienio kalbai(vokiečių)  mažiau nei  8 mokiniai pasirinkę tą 

pačią kalbą,  paralelių klasių mokiniai jungiami į vieną grupę:  

6.1. Klasės dalijamos į grupes vienai užsienio kalbai mokyti, jei klasėje yra daugiau kaip 

21 mokinys. 

7. Informacinių technologijų pamokoms klasės dalijamos į grupes visose II-IV klasėse. 

Atsižvelgiant į klasėje esančių kompiuterių skaičių.  

8. Technologijų pamokoms I-II klasėse sudaromos grupės pagal pasirinktas technologijų 

programas. 

 

III. MOBILIŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMO PRINCIPAI 

 

9. Minimalus mobilios grupės mokinių skaičius - 10, užsienio kalbai(vokiečių) - 8. 

Maksimalus klasės ar mobilios grupės mokinių skaičius - 30, užsienio kalbos - 20, lietuvių kalbos ir 

literatūros išplėstinio kurso grupėje - 25 mokiniai. Pasirenkamųjų dalykų modulių I-II klasėse 

klasėse mokymui pagal moksleivių interesus ir pasirinktus modulius, minimalus mokinių skaičius 

moduliui skirtoje mobilioje grupėje - 10, maksimalus - 30. III-IV klasėse - minimalus skaičius 10 

mokinių, maksimalus - 30 mokinių. 

10. Mobilioms grupėms sudaryti panaudojamos dalykui skirtos pamokos, mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti skirstomos pamokos ir ugdymo plano lentelės eilutėje „Mobilios grupės“ 

nurodytos pamokos, atsižvelgiant į turimas mokinio krepšelio lėšas . 

11. III-IV klasių mobiliųjų grupių skaičių nustato mokykla, mobiliosioms grupėms sudaryti 

skirtas valandas paskirstydama pirmiesiems ir antriesiems mokymosi metams, atsižvelgiant į 

mokinių pasirinktus dalykus, kursus, valandas.  



   

12. Mobiliųjų grupių sąrašas ir skaičius tikslinamas kiekvienų mokslo metų rugsėjo 1 d.  

13. Mokiniai, pasirinkę bendrąjį ir išplėstinį dalyko programos kursą, mokosi atskirose 

mobiliosiose grupėse. Jeigu dėl mažo kursą pasirinkusių mokinių skaičiaus negalima sudaryti 

atskiros mobiliosios grupės, mokiniai mokosi savarankiškai. 

14. Mobiliosios grupės gali būti sudaromos: 

14.1. mokytis to paties dalyko programos kurso; 

14.2. mokytis dalyko, pasirinkus  urta ng dalyko mokymuisi skirtų valandų skaičių; 

14.3. mokytis  pasirenkamojo dalyko (kai programos nediferencijuojamos kursais);  

14.4. mokytis  pasirenkamojo dalyko modulio; 

14.5. III-IV klasėse menų ir technologijų pasirinktam dalykui mokytis, atsižvelgiant į 

pasirinktą kursą. 

15. Skirstant mokinius, pasirinkusius tą patį mokomojo dalyko programos kursą, į grupes, 

siūloma formuoti gabiausiųjų grupę. Sudarant kitas grupes netaikyti griežtų skirstymo kriterijų. 

16. Mokytojui rekomendavus, sudaryti mokiniams galimybes keisti grupę dėl gebėjimų, 

pasiekimų lygmens ar kt. 

 

IV. GRUPIŲ SUDARYMO DĖL DIFERENCIJAVIMO I–II KLASĖSE PRINCIPAI 

 

17. Lietuvių kalbos(gimtosios) ir matematikos 1 savaitinei pamokai kiekvienos klasės 

mokiniai perskirstomi ir sudaromos mobiliosios grupės. Mobilioje grupėje esančių mokinių skaičius 

gali būti skirtingas, nes grupės sudaromos atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, sukauptą 

patirtį, gebėjimus, poreikius ir mokymosi būdus.  

18. Dalyko gilinimo ar išlyginimo modulio mobiliosios grupės  sudaromos nuo 10 iki 30 

mokinių. Į grupę gali būti jungiami paralelių klasių mokiniai. 

________________________________ 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.11 

 

Vilkaviškio „Aušros “ gimnazijos III-IV klasės mokinio 

……..........................………………………………………………. 

(VARDAS, PAVARDĖ) 

INDIVIDUALUS UGDYMO(SI) PLANAS 20..... – 20..... METAMS 

 

Mokomasis dalykas 

Kursas/ 

Kalbos 

mokėjimo 

lygis 

Savaitinių valandų skaičius  

III klasėje IV klasėje 

kursui papild. 

(+1) 

kursui papild. 

+1 

Dorinis ugdymas      (tikyba,       etika) B   

Lietuvių kalba (gimtoji)     

Užsienio kalba I-oji (…………………….)      

Matematika      

Gamta-

mokslinis 

ugdymas 

      

     

      

Socialinis 

ugdymas 

      

Geografija     

Socialinių     

Menai 

ir 

techno-

logijos 

 

 

    

    

    

Kūno 

kultūra 

    

    

    

Pasiren-

kamieji 

dalykai 

    

    

 -   

 -   

 -   

Iš viso dalykų (per dvejus mokslo metus):  

Pasiren-

kamieji  

dalykų 

moduliai 

 -   

 -   

 -   

 -   

     

Savaitinių pamokų skaičius (kiekvienais m.m.):   

Susipažinau:  

 (tėvų parašas, vardas, pavardė) 

Klasės auklėtoja :  

Mokinys ...................................................................................................................... 

(parašas, vardas, pavardė) 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.12 

 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO GRUPIŲ PASIŪLA 2017-2018 m.m. 

 

Eil. 

Nr. 

Būrelio pavadinimas Klasių grupės 

 

Būrelio vadovo v., pavardė 

1. Vokalinė studija ,,Presto“ III-IV R.Štrimaitienė 

2. Vokalinis ansamblis  „Aušrinė“ I-II R.Štrimaitienė 

3. Šiuolaikinio šokio būrelis I-IV E.Kaminskienė 

4.  Merginų šokių  kolektyvas „Norija“  III-IV V. Jakubauskė 

5. Jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas 

,,Ratilėlis’’ 

I-II V. Jakubauskė 

6. Stalo žaidimų būrelis ,,Žiniukai” I-IV A.Budrys 

7. „Sportuok ir būsi sveikas” I-II J.Krukauskaitė-Aušrotienė 

8. „Sportas visiems” III-IV G.Girdauskas 

9. „Sportas- sveikata“ I-II V. Bonkevičienė 

10. Aerobika III-IV E.Kaminskienė 

11. Jaunieji fizikai I-IV I.Skamarakienė 

12. Jaunųjų tyrėjų klubas I-II D.Paškauskienė 

13. Tarpkultūrinis bendradarbiavimas I-II D.Čėsnienė 

14. Kultūra ir istorija- tiltas į tautų pažinimą I-II E.Anisimavičienė 

15. Anglų kalbos klubas I-IV A.Grikietienė 

16. B kategorijos vairuotojų rengimas III-IV R.Danilevičius 

17. Dailės būrelis „Kūrybos sūkuryje“ III-IV R. Viktažentienė 

18. Pučiamųjų orkestras I-IV S. Mickevičius 

19. Būrelis „Muzika ir mes“ I-IV  

20. Laikraštis „Žibintas“ I-IV  

 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.13 

 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato profesinio 

orientavimo vykdymo mokykloje tvarką Vilkaviškio „Aušos“ gimnazijoje. 

2. Profesinio orientavimo tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas 

švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo 

karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, 

saviraiškos ir darbo patirčių seką). Profesinis orientavimas vykdomas teikiant ugdymo karjerai, 

profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.  

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, 

Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme (Žin., 1997, 

Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627), Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme (Žin., 2006, 

Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638) vartojamas sąvokas. 

4.  Profesinis orientavimas vykdomas vadovaujantis šiais principais: 

4.1. prieinamumo. Profesinio orientavimo paslaugos teikiamos visiems asmenims, 

užtikrinant lygias galimybes, įvertinant poreikius ir siekiant išvengti administracinių, finansinių ar 

kitokių kliūčių; 

4.2. nešališkumo, laisvo pasirinkimo ir asmeninės atsakomybės už karjeros sprendimus. 

Profesinio orientavimo vykdytojai padeda asmeniui pasirinkti ir įgyvendinti geriausias jo karjeros 

vystymo galimybes ir negali proteguoti savo ar kitų institucijų interesų. Kiekvienas asmuo 

savarankiškai apsisprendžia dėl asmeninės karjeros perspektyvų, priima su mokymusi ir darbu 

susijusius sprendimus. Turėdamas laisvę rinktis, asmuo taip pat prisiima atsakomybę už savo 

pasirinkimus; 

4.3. individualizavimo. Profesinis orientavimas vykdomas atsižvelgiant į individualius 

asmenų poreikius;  

4.4. paslaugų kokybės. Profesinio orientavimo vykdytojai atsakingi už aukštą jų teikiamų 

ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugų kokybę ir profesinio 

elgesio etikos laikymąsi. 

 

II. PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMAS 

 

5. Mokinių ugdymas karjerai, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas gimnazijoje 

vykdomas laikantis šių pagrindinių nuostatų: 

5.1. mokykla  užtikrina, kad kiekvienas joje besimokantis mokinys žinotų, kur, kada ir kaip 

gali gauti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas; 

5.2. mokykla, naudodamasi informacinėmis sistemomis, taip pat tiesiogiai 

besikreipiantiems asmenims viešai teikia informaciją apie jų teikiamas švietimo galimybes – 

vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo 

sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius pasiekimus ir kitą informaciją; 

5.3. ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis 

informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai, taip pat padeda asmenims 

spręsti konkrečius karjeros klausimus; 

5.4. gimnazija, vykdydama mokinių ugdymą karjerai, vadovaujasi švietimo ir mokslo 

ministro tvirtinamais bendraisiais ugdymo planais ir/arba bendraisiais profesinio mokymo planais, 

kitais ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1480
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=45299
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=295408
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279173
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=349316


   

5.5. lėšų mokinių profesiniam orientavimui mokykloje skiriama iš mokinio krepšelio lėšų 

ir kitų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų, rėmėjų ir kitų teisėtų lėšų;  

6. Gimnazija organizuoja ir užtikrina mokykloje mokinių ugdymą karjerai, profesinį 

informavimą ir profesinį konsultavimą bei stebėseną: 

6.1. vykdydama mokinių ugdymą karjerai atsižvelgdama į mokinių amžiaus tarpsnio 

ypatumus:  

6.1.1. sudaro sąlygas visiems mokiniams įgyti karjeros kompetencijų (žinių, gebėjimų ir 

nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, 

karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą);  

6.1.2. organizuoja su ugdymu karjerai suderintas kultūrinę, meninę, pažintinę ir kitas 

veiklas bei neformalųjį švietimą; 

6.2. vykdydama mokinių profesinį informavimą:  

6.2.1. sudaro sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo 

galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, 

ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis): 

6.2.1.1. gimnazijoje vykdomas programas, mokymo formas, įgyjamas kompetencijas ir 

kvalifikacijas, mokymosi sąlygas; 

6.2.1.2. profesinės veiklos ir užimtumo sritis, darbo rinką ir jos pokyčių prognozes  

(kvalifikacijų paklausą, atlyginimus); 

6.2.2. organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai 

pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, 

ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas 

darbo veiklos stebėjimas bei praktinė veikla įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje, praktinis 

mokymas, įgytos patirties aptarimas, kita veikla;  

6.3. vykdydama mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį):  

6.3.1. sudaro mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, 

galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui); 

6.3.2. padeda spręsti klausimus susijusius su karjeros planavimu – mokymusi 

(individualaus ugdymo plano arba mokymo plano sudarymas, švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų 

krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi; 

6.3.3. padeda spręsti karjeros problemas, susijusias su socialiniais, sveikatos, 

psichologiniais ir kitais veiksniais, arba pataria kreiptis į kitus švietimo pagalbos specialistus; 

6.4. skiria asmenį, kuris vadovauja ugdymui karjerai, klasių auklėtojų, įvairių dalykų 

mokytojų, socialinių pedagogų, mokyklos psichologės ir kitų švietimo pagalbą teikiančių specialistų 

grupės darbui, koordinuoja ir vykdo susijusias veiklas;  

6.5. organizuoja ir vykdo mokinių profesinio orientavimo stebėseną mokykloje; 

6.6. profesinio orientavimo procese pasitelkia mokyklos bendruomenę, darbdavius ir jų 

organizacijas, kitus socialinius partnerius, visuomenines organizacijas, rėmėjus ir kitas 

suinteresuotas grupes;  

6.7. bendradarbiauja su Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija ir sudaro 

sąlygas jos karjeros specialistams teikti profesinio orientavimo paslaugas mokykloje; 

6.8. sudaro sąlygas 6.4 punkte išvardytiems asmenims įgyti profesiniam orientavimui 

vykdyti reikalingų kompetencijų ir tobulinti atitinkamą kvalifikaciją; 

6.9. profesiniam orientavimui mokykloje koordinuoti ir atskiroms veikloms vykdyti 

(individualioms konsultacijoms, mokymams), informavimui skirtai medžiagai ir priemonėms laikyti 

mokykloje skiria šioms veikloms pritaikytas patalpas; 

6.10. pasitelkia švietimo pagalbos ir kitas įstaigas, turinčias tinkamų kompetencijų 

specialistus, siekdama užtikrinti mokinių poreikius atitinkantį profesinį orientavimą. 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.14 

 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gimnazija yra savarankiška, demokratiškai tvarkoma, humanizmo principais ir 

bendrosiomis žmonių vertybėmis savo gyvenimą grindžianti, iškeltų ugdymo tikslų siekianti 

mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų bendruomenė. 

2. Nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais) yra būtina 

sėkmingo ugdymo proceso sąlyga. 

3. Vaiko savimonei, sėkmingai jo socializacijai būtina darni, geranoriška ir atvira 

visuomenei mokyklos bendruomenė. 

4. Geranoriški mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų santykiai daro teigiamą poveikį 

ugdymo procesui, todėl mokykloje ypatingas dėmesys skiriamas bendravimui ir bendradarbiavimui 

su tėvais. 

5. Visa gimnazijos bendruomenės veikla grindžiama sąmoningai prisiimamos 

atsakomybės principu. Kiekvienu bendruomenės nariu pasitikima, kiekvienas išklausomas, į jo 

nuomonę atsižvelgiama ieškant bendro sprendimo. 

 

II. BENDRADARBIAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. Bendradarbiavimo tikslai: 

6.1. ugdyti vaiką kaip asmenybę, parengti jį darbui bei gyvenimui visuomenėje; 

6.2. sistemingai nagrinėti šeimos ir mikroaplinkos poveikį vaiko asmenybei; 

6.3. ugdant vaikus, organizuoti bendrus gimnazijos ir šeimos renginius, išvykas, 

konferencijas, projektus ir kt.; 

6.4. kurti klasės bendruomenę ir skatinti tėvus aktyviai dalyvauti gimnazijos, klasės 

gyvenime; 

6.5. įtraukti mokinius ir tėvus (globėjus) į ugdymo turinio procesą, mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimą; 

6. 6. mokinių mokymosi rezultatus aptarti su mokiniais ir jų tėvais, teikti reikalingą 

pagalbą; 

6.7. nagrinėti mokinių, jų tėvų (globėjų) prašymus dėl pasiekimų įvertinimo 

objektyvumo; 

6. 8. suteikti šeimai būtiniausių pedagogikos ir psichologijos žinių. 

7.  Uždaviniai klasės vadovui: 

7.1. išsiaiškinti mokinių ir jų tėvų poreikius, interesus, siekius; 

7.2. kaupti žinias apie auklėtinių ypatumus ir jų raidą; 

7.3. išsiaiškinti šeimos, kaip ugdymo proceso partnerės, auklėjimo stilių, vertybes, 

aplinką, bendradarbiavimo su gimnazija galimybes; 

7.4. studijuoti gimnazijos veiklos, ugdymo turinį reglamentuojančius švietimo sistemos 

dokumentus; 

7.5. išsiaiškinti dalykų mokytojų bendradarbiavimo su mokinių tėvais problemas. 

III. BENDRADARBIAVIMO KRYPTYS IR FORMOS 

 

8. Tėvų švietimas. Teikti tėvams pedagoginių ir psichologinių žinių, kaip bendrauti su 

vaiku iškilus problemai tam tikrame amžiaus tarpsnyje ( pedagoginės ir psichologinės literatūros 

parodos, paskaitos, seminarai įvairiomis temomis, disputai, konferencijos). Tėvus nuolat informuoti 

apie įvairius pokyčius švietimo sistemoje, apie mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo proceso 



   

planavimą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų įvairovę, mokinių mokymosi rezultatus 

ir reikalingos pagalbos būdus ir formas. 

9. Susirinkimai – viena iš bendravimo formų: 

9.1. du kartus per metus kviečiami bendri mokinių tėvų susirinkimai; 

9.2. klasių vadovai planuoja ne mažiau 2 klasės mokinių tėvų susirinkimus;  

9.3. balandžio mėnesį kviečiamas  II ir IV klasių mokinių tėvų susirinkimas dėl 

tolimesnio  mokymosi ir  brandos egzaminų. 

9.4. mokslo metų pabaigoje apibendrinami laimėjimai, organizuojami bendri su tėvais 

renginiai, numatomos kitų metų veiklos gairės. 

10. Individualaus darbo su mokiniu ir jo tėvais darbo forma yra pokalbiai su 

mokiniu, jo tėvais apie mokinio pasiekimus, ugdymo turinio vertinimo ir įsivertinimo, daromos 

pažangos metodus bei formas, problemas. 

11. Informacijos sklaida: e- dienynas, internetinė svetainė, skrajutės, lankstinukai, 

kalendoriai, supažindinantys su darbo planais, informuojantys apie neformalųjį ugdymą, apie 

ugdymo(si) turinį, vertinimo normas. 

12. Susirašinėjimas - tai įrašai „ Mokytojo užrašuose“, elektroniniu paštu.  

13. Mokinių lankymas namuose. Lankantis namuose aptariami vaiko ugdymo(si) 

klausimai, susipažįstama su kitais šeimos nariais, priimami sprendimai, kaip koreguoti vaiko elgesį 

ir pan. Ši bendravimo forma naudinga bendraujant su socialiai apleistų mokinių tėvais; asocialiomis 

ar nesidominančiomis savo vaikais šeimomis. Būtina sąlyga – dėl vizito į namus tariamasi iš anksto. 

14. Bendradarbiavimas ugdant – tai pačių tėvų organizuota ugdomoji veikla, sporto, 

teatro dienos, išvykos, vakaronės, kalendorinės ir tautinės šventės, mokslo metų pradžios ir 

pabaigos šventės ir kt. 

15. Anketiniai tyrimai, kai norima gauti gimnazijai ir tėvams aktualią informaciją (pvz., 

adaptacijos, vaiko socialinės aplinkos įtakos asmenybei, pasiekimų pažangos, bendradarbiavimo 

kokybės ir kt. klausimais). 

Mokslo metams baigiantis ar pasibaigus, tėvai užpildo anketą, kurioje nurodo: 

- kas gero įvyko klasėje per praėjusius mokslo metus; 

- ką reikėtų keisti; 

- pateikia pasiūlymus; 

16. Specialistų  konsultacijos. Prireikus kviečiami  į  susitikimus su  tėvais pagalbos 

mokiniui specialistai. Konsultuojančiam specialistui nusakoma problema, ji aptariama, išsakomos 

nuomonės, ir specialistas pataria, kaip problemą spręsti, analizuoja pokyčius. Į specialistus gali 

kreiptis  arba mokytojas, arba tėvai, paraginti mokytojo. 

17. Tėvų diena – individualūs tėvų susitikimai su dalykų mokytojais: I klasių spalio mėn. 

po adaptacinio laikotarpio, I-IV klasių gruodžio ir balandžio mėn. po signalinių pusmečių. 

 

IV. MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ DĖL PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO 

OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

17. Kiekvienas mokytojas, kurdamas savo vertinimo sistemą, vadovaujasi vertinimo 

atvirumo, objektyvumo ir veiksmingumo principais: su mokiniais tariasi dėl vertinimo kriterijų ir 

procedūrų, taiko įvairias vertinimo metodikas, remiasi Pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programomis, su savo vertinimo sistema supažindina mokinius, tėvus (globėjus), klasės auklėtoją. 

18. Iškilus problemai dėl mokinio pasiekimų įvertinimo objektyvumo, mokinys, jo tėvai 

(globėjai) turi teisę kuo greičiau ( ne vėliau kaip kitą pamoką) gauti grįžtamąją informaciją žodžiu 

(paprašius ir raštu) apie mokymosi patirtį, pasiekimus, pažangą, spragas ir kliuvinius. 

19. Susikirtus mokinio, tėvų (globėjų) ir mokytojo nuomonei dėl pasiekimų įvertinimo 

objektyvumo, mokinys, jo tėvai (globėjai) pateikia   motyvuotą prašymą raštu gimnazijos 

direktoriui dėl įvertinimo svarstymo. 

20. Direktorius per savaitę sudaro apeliacinę komisiją dėl mokinio pasiekimų įvertinimo 

objektyvumo nustatymo. Apeliacinę komisiją sudaro ne mažiau kaip trys nariai, iš kurių vienas –

administracijos vadovas, kiti to dalyko mokytojai. 



   

21. Apeliacinė komisija, išklausiusi abi puses ir išnagrinėjusi pateiktą medžiagą, ne 

vėliau kaip per tris darbo dienas pateikia apeliantui atsakymą raštu dėl pasiekimų įvertinimo 

objektyvumo. 

22. Apeliacinės komisijos priimti sprendimai neskundžiami. 

 

V. TĖVŲ VEIKLA MOKYKLOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOSE 

 

23. Gimnazijoje veikia mokyklos taryba, kurios dalį sudaro tėvai. Jie susipažįsta su 

gimnazijos veikla, inicijuoja pataisas, ieško problemų sprendimo būdų, skleidžia informaciją 

kitiems  

tėvams, dalyvauja gimnazijos projektuose įtraukdami ir kitus tėvus. 

24. Gimnazijoje veikia tėvų komitetas, kurį sudaro klasių tėvų komitetų atstovai. 

Komitetas sprendžia gimnazijos gyvenimo klausimus, diskutuoja, siūlo, organizuoja, padeda rengti 

renginius, spręsti iškilusias problemas ir kt. 

25. Gimnazijoje veikia klasių tėvų komitetai, kurie sprendžia klasės gyvenimo klausimus, 

diskutuoja, siūlo, organizuoja, padeda klasės vadovui spręsti iškilusias problemas, rengti renginius 

ir kt. 

26. Gimnazijoje veikia tėvų įkurta ir globojama asociacija „Aušriečiai“, kuri materialiai 

remia gabius ir socialiai remtinus mokinius, finansuoja mokinių projektinę veiklą, organizuoja 

išvykas ir kitus renginius. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Mokytojas – pedagoginio bendradarbiavimo sistemos gimnazijoje iniciatorius ir 

organizatorius. 

28. Bendradarbiavimo vyksmui svarbūs visi gimnazijos bendruomenės nariai ir mokinių 

tėvai, kurie vienaip ar kitaip palaiko bendradarbiauti nusiteikusio mokytojo iniciatyvas. 

 

__________________________ 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.15 

 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

psichologinės pagalbos (toliau - Pagalba) paskirtį, uždavinius, sritis bei organizavimą.  

2. Pagalba teikiama Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje.  
3. Pagalbą teikia psichologas, kurio kvalifikacija atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.  

4. Pagalbos gavėjai Gimnazijoje – mokiniai, besimokantys Gimnazijoje; 

5. Pagalba teikiama lietuvių kalba. 

6. Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą Pagalbą laikoma 

konfidencialia. Esant būtinybei, ji gali būti teikiama tik švietimo pagalbos specialistams ar kitiems 

asmenims, kurie yra susiję su mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu 

(nepažeidžiant psichologo profesinės etikos reikalavimų). Psichologas atsako už teikiamos Pagalbos 

kokybę, tinkamą informacijos apie Pagalbos gavėjus naudojimą. 

7. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais 

įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir šiuo Aprašu. 
 

II. PAGALBOS PASKIRTIS IR UŽDAVINIAI 

 
8. Pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos 

sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Gimnazijoje 

kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai 

bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 
9. Uždaviniai: 
9.1. nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti 

jas spręsti; 
9.2. stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), 

turinčiais psichologinių problemų; 
9.3. padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese. 

 

III. PAGALBOS SRITYS 

 
10. Gimnazijoje dirbančio psichologo veiklos sritys: 
10.1. konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio 

poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, 

bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu 

susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas; 
10.2. įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų  

nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių 

vertinimą; 

10.3. švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos 

psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; 
10.4. psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio 

įvertinimas (Gimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų 

rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija. 
 



   

IV. PAGALBOS ORGANIZAVIMAS 

 
11. Siekiant užtikrinti Pagalbos visuotinumą ir prieinamumą: 
11.1. Gimnazijoje dirba vienas  psichologas. 
12. Psichologui sudaromos tinkamos darbo sąlygos: 
12.1. psichologui skiriamas atskiras darbo kabinetas, pritaikytas pagrindinei veiklai – 

psichologiniam vertinimui ir konsultavimui;  

12.2. psichologas aprūpinamas adaptuotomis vaiko psichologinio vertinimo metodikomis, 

vertinimo protokolais ir kitomis būtinomis priemonėmis, atitinkančiomis darbo profilį.  
13. Pagalba Gimnazijoje mokiniui teikiama, kai kreipiasi: 
13.1. mokinys (savarankiškai); 
13.2. mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 
13.3. mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą; 
13.4. Vaiko teisių apsaugos tarnyba. 
14. Teikiama Pagalba gali būti derinama su socialine pedagogine, specialiąja pedagogine ir 

specialiąja pagalba. 

15. Psichologas pildo šiuos darbo dokumentus: pagalbos gavėjų registracijos žurnalą, 

mokinio (vaiko) tyrimo standartizuotomis metodikomis protokolus, individualių konsultacijų 

žurnalą, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo dokumentus, rengia mokyklos bendruomenės 

grupių tyrimo išvadas bei rekomendacijas, veiklos programą ir ataskaitą. 

16. Už veiklos planavimą, jos kokybę ir rezultatus gimnazijoje dirbantis psichologas 

atsiskaito: atitinkamai gimnazijos direktoriui bei mokytojų tarybai, pateikdamas veiklos programą ir 

veiklos ataskaitą pagal gimnazijoje nustatytą tvarką. Veiklos ataskaitoje turi būti duomenys apie 

bendrą pagalbos gavėjų skaičių, individualių ir grupinių konsultacijų skaičių, apibendrinta 

informacija apie besikreipiančių asmenų problemų pobūdį. 

 

_____________________________ 

 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.16 

 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švietimo raidą privalu grįsti požiūriu į žmogų kaip brangiausią turtą, vertą deramų 

investicijų. Viena iš švietimo paskirčių mokykloje yra suteikti mokiniui specialiąją, pedagoginę, 

psichologinę, socialinę ir informacinę pagalbą. Todėl svarbu sukurti tinkamą pagalbos teikimo 

mokiniui struktūrą, kuri galėtų padėti formuoti tęstinį ir visiems prieinamą švietimo paslaugų 

prieinamumą ir kokybę, padėti siekti dermės su mokyklos tikslais ir uždaviniais. 

Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir 

švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą. 

Pagalba mokiniui – tai mokyklos darbuotojų (mokytojų, klasės auklėtojų, socialinio 

pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, karjeros 

koordinatoriaus, mokytojo padėjėjo ir administracijos) veikla, susijusi su mokinių socialinių bei 

pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą. 

Pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, kuri leistų užtikrinti 

veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje bei sudarytų prielaidas pozityviai vaiko 

socializacijai ir pilietinei brandai. 

Švietimo pagalbą sudaro: 

• socialinė pedagoginė pagalba; 

• specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba; 

• informacinė pagalba; 

• pagalba mokyklai ir mokytojui. 

 

II. SITUACIJOS APŽVALGA 

 

2. Gimnazija turi specialistų komandą: du socialinius pedagogus, psichologą, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistą, 3 karjeros koordinatorius, 3 bibliotekininkus. Veikia Vaiko gerovės 

komisija: 

2.1. socialinis pedagogas vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais 

vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), vykdo 

saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų 

sprendimo prevencines programas; 

2.2. psichologas stiprina mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, 

prevencinėmis priemonėmis skatina saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Gimnazijoje kūrimą, 

padeda  mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai 

bendradarbiauja su jų tėvais (globėjais, rūpintojais); 

2.3. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminę 

visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje, formuoja teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir 

ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius, suteikia pirmąją pagalbą. Teikia sveikatingumo veiklos 

metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams; 

2.4. karjeros koordinatorius teikia karjeros paslaugas mokytojams, mokiniams, jų 

tėvams mokykloje – konsultuoja karjeros klausimais, ugdo mokinių karjeros kompetencijas, teikia 

pagalbą renkantis mokymosi dalykus 11, 12 klasėje (sudarant individualų ugdymo planą). 

Organizuoja pažintines ekskursijas į mokymo įstaigas, karjeros muges, profesinio veiklumo 

renginius gimnazijoje. Organizuoja karjeros paslaugų koordinavimo mokykloje darbo grupės 

veiklą; 



   

2.5. bibliotekininkas visapusiškai tenkina mokyklos bendruomenės informacinius 

poreikius, kaupia ir saugo ugdymo procesui reikalingą literatūrą, vadovėlius, įvairių formų 

informacijos laikmenas. Bendradarbiauja su mokytojais, padėdamas tinkamai pasirengti ugdymo 

procesui, sudaryti sąlygas organizuoti bei vykdyti projektinę veiklą, neformaliojo ugdymo veiklos 

pristatymus, įvairius mokyklos renginius; 

2.6. vaiko gerovės komisija vertina Mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, 

analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos 

priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą; rūpinasi saugios ugdymosi aplinkos gimnazijoje;  

nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, nesėkmingo mokymosi 

priežastis; analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos 

pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos 

minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijų mokytojams dėl 

ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas; spręsdama 

konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų (kuratorių), švietimo 

pagalbos  edagogue , tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir mokyklos 

mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai (Žr. Vaiko gerovės komisijos darbo 

reglamentas). 

 

III. PAGALBOS GAVĖJAI IR TEIKĖJAI 

 

3. Pagalbos gavėjai yra gimnazijos mokiniai. 

4. Pagalbos teikėjai yra gimnazijos pedagogai bei specialistai. 

5. Gimnazija, teikdama pagalbą, bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), vaiko 

teisių apsaugos tarnybomis, socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros, 

teisėtvarkos ir kitomis institucijomis, vietos bendruomene. 

6. Pagalbos teikimą gimnazijoje vykdo klasės auklėtojas, mokytojas, socialinis 

pedagogas, logopedas, specialusis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, karjeros 

koordinatorius bei kiti darbuotojai. 

7. Klasės auklėtojas ir mokytojas teikia pagalbą savo klasės ar grupės vaikams. 

8. Socialinis pedagogas telkia gimnazijos pagalbos mokiniui komandą, teikia pagalbą 

vaikams, kai neužtenka klasės auklėtojo ar mokytojo kompetencijos. 

9. Gimnazijos direktorius tvirtina pagalbos mokiniui specialistų komandos sudėtį. 

10. Gimnazijos administracija užtikrina pagalbos mokiniui teikimą gimnazijoje ir už jos 

ribų. 

11. Kiti specialistai teikia pagalbą vadovaudamiesi bendrosiomis pareiginėmis  

nuostatomis. 

 

IV. PEDAGOGINĖS, PSICHOLOGINĖS IR SOCIALINĖS PAGALBOS MOKINIUI 

TEIKIMO STRUKTŪRA 

 

12. Mokykloje veikia 4 pakopų pagalbos mokiniui teikimo sistema. 

13. 1 pakopa. Mokytojų ir klasių auklėtojų teikiama pagalba. 

Klasės auklėtojai ir mokytojai teikia pagalbą savo klasės ar grupės vaikams. Tai yra: 

• mokymosi pagalba; 

• socialinių įgūdžių formavimo, pilietinės brandos, prevencinė pagalba; 

• individualus darbas su mokiniu, jo šeima; 

• darbas su klase. 

Mokytojai, klasės auklėtojai privalo: 

• suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu yra taikomas patyčios, 

smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas; 



   

• pastebėjus ar nustačius atvejus, kai vaikui padaryti sužalojimai yra smurtinio pobūdžio, 

apie tai informuoti gimnazijos vadovą, socialinį pedagogą bei vaiko teisių apsaugos skyrių; 

• imtis priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas 

smurtas, patyčios, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoti 

suinteresuotas institucijas. 

 

14. 2 pakopa. Mokyklos specialistų teikiama pagalba 

Kai neužtenka klasės auklėtojo ar mokytojo kompetencijos, kreipiamasi į specialistus, kurie 

suteikia pagalbą mokiniui, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais dokumentais. Mokykloje 

dirba  edagogue  komanda: 

• socialinis pedagogas; 

• visuomenės sveikatos priežiūros specialistas; 

• karjeros koordinatoriai; 

• bibliotekininkas. 

15. 3 pakopa. Komisijų bei darbo grupių teikiama pagalba 

Komisijų, darbo grupių paskirtis – aiškintis netinkamo elgesio, socialinės adaptacijos, 

mokymosi sunkumų, mokyklos nelankymo, nusikalstamumo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių priežastis. Komisija ar darbo 

grupė, atlikusi kompleksinį pedagoginį ir psichologinį tyrimą ir vertinimą, teikia rekomendacijas 

dėl tolesnio ugdymo, konsultacinę pagalbą mokyklos mokytojams, mokiniui, šeimai. 

Gimnazijoje veikia šios komisijos bei darbo grupės: 

• Vaiko gerovės komisija: 

Įvertina vaikų specialiuosius ugdymo poreikius, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam 

 edagogue bei tėvams, tiria, kaupia duomenis, analizuoja situaciją, dirba konsultacinį darbą. 

Svarsto mokinių elgesį už grubius vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, smurto, viešosios tvarkos 

nesilaikymo atvejus. Krizės (netikėtas ir/ar pavojingas įvykis) mokykloje metu siekia įveikti krizės 

sukeltas problemas ir teikti bendruomenei veiksmingą pagalbą. 

Organizuoja prevencinius renginius, akcijas, konkursus, susitikimus. 

• Ugdymo karjerai darbo grupė 

Suteikia informacijos apie profesijas, skatina planuoti ateitį. Ugdo sugebėjimą tikslingai 

orientuotis į profesinės veiklos ir tolesnių studijų sritį. 

16. 4 pakopa. Kitų institucijų pagalba  

Gimnazija bendradarbiauja su sveikatos, policijos, socialinėmis, vaiko teisių ir kitomis 

institucijomis, dirbančiomis su vaikais, dėl pagalbos teikimo mokykloje ir už jos ribų: 

• Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriumi; 

• Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi; 

• Vilkaviškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centru; 

• Vilkaviškio darbo birža; 

• Vilkaviškio rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriumi, nepilnamečių 

reikalų pareigūnais; 

Visos struktūroje nurodytos pakopos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje: abipusė 

atsiskaitomybė, bendras planavimas, pagalbos teikimo vaikui aptarimas. 

17. Visos pakopos vadovaujasi bendrais pagalbos teikimo principais: 

• lygių galimybių – kiekvienam mokiniui laiduojamas pagalbos prieinamumas; 

• visuotinumo – pagalba teikiama visiems mokyklos mokiniams, kuriems jos reikia; 

• kompleksiškumo – pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo sistemos 

pagalbos mokiniui teikimo formomis (socialine, specialiąja pedagogine, specialiąja, sveikatos 

priežiūros, informacine); 



   

• veiksmingumo – remiamasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais 

sprendimais; 

• individualumo – pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio, šeimos ar 

konkrečias mokyklos problemas. 

 

V. DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMĄ 

 

• Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 14, 20 ir 21 straipsniai (Žin., 1991, Nr. 23-593; 

2011, Nr. 38-1804); 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-

148 „Dėl socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“ 

pakeitimo; 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-

1215 „Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V 

– 1393 ,,Dėl bendrųjų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo; 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 

ISAK-2676 ,,Dėl mokyklos specialiojo pedagogo bendrųjų pareiginių nuostatų“; 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 

ISAK-614 ,,Dėl logopedų, dirbančių mokyklose, bendrųjų pareiginių nuostatų patvirtinimo“; 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymas 

Nr. V-579 ,,Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. V-

1228 ,,Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. V-

1229 ,,Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos respublikos sveikatos 

apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 11 

d. įsakymas Nr. V- 1265/V-685/A-317 ,,Dėl mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, grupių 

nustatymo ir jų specialiųjų poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 

V- 1775 ,, Dėl mokinio specialiųjų poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) 

pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo 

ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 ,,Dėl sveikatos 

priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

• Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2004, Nr.120-

4431). 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-1090/a1-314 „Dėl profesinio orientavimo 

vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 82-4284). 

 

______________________________ 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  
priedas Nr.17 

 

VILKAVIŠKIO ,,AUŠROS“GIMNAZIJA 

UGDYMO(SI) PLANO DALYKO, KURSO IR MODULIO KEITIMO TVARKA 

 

1. Keisti dalyko programą ar programos kursą mokinys gali, kai atsiskaito (išlaiko įskaitą) 

iš to dalyko programos ar dalyko programos kursų skirtumų. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar 

mokslo metų pabaigoje, įskaitų pažymiai, prie jų pažymint kursą raidėmis (B – bendrasis, A – 

išplėstinis), įrašomi pirmame stulpelyje po pusmečio ar metinių pažymių. Šie pažymiai įskaitomi 

kaip pusmečio ar metiniai. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą, įskaitos 

laikyti nereikia, jei jį tenkina turėtas išplėstinio kurso įvertinimas.Įskaitos laikyti nereikia 

pasirenkant dalyko modulį. Moksleivis gali pakeisti modulį, užbaigęs pasirinkto modulio programą. 

2. Atsiskaitymo laikotarpiai, keičiant dalyką ar dalyko programos kursą iš B į A: 

2.1. už mokslo metus atsiskaitoma ne vėliau kaip iki kitų mokslo metų I-ojo pusmečio 

pabaigos; 

2.2. už pusmetį atsiskaitoma  ne vėliau kaip per tris pirmuosius kito pusmečio mėnesius. 

3. Mokinys, nusprendęs keisti dalyko programą ar programos kursą, informavęs klasės 

auklėtoją, pasitaręs su kuruojančiu pavaduotoju ugdymui, dalyko mokytojais,karjeros konsultantais, 

rašo prašymą  gimnazijos direktoriui dėl dalyko programos ar programos kurso keitimo.  

3.1.Prašyme nurodoma: 

3.1.1. norimas keisti dalykas ar dalyko kursas ir valandų skaičius bei mokytojas, kuris 

mokė to dalyko; 

3.1.2. pasirenkamas naujas dalykas ar keičiamas programos kursas; 

3.2. prašymas suderinamas su mokytoju, mokiusiu mokinį, ir su tuo mokytoju, kuris  

mokys kitą pusmetį;  

3.3. rekomenduojama prašymą rašyti ne vėliau kaip 1 mėn. iki pusmečio pabaigos, kad 

galima būtų suspėti savarankiškai pasirengti įskaitai; 

3.4. mokslų metų pabaigoje, jei keičiamas dalyko programos kursas, laikoma įskaita. 

Mokinio pasiekimams vertinti sudaroma komisija. Ją sudaro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

mokinį mokęs mokytojas ir mokytojas, kuris mokys mokinį, kitais mokslo metais;   

3.5. keisti dalyko programą ar programos kursą mokinys gali, jei nereikia laikyti įskaitos, 

mokslų metų pradžioje - rugsėjo 1 d.;  

3.6. III ir IV klasėje po kurso ar dalyko keitimo tikslina (koreguoja) individualų ugdymosi 

planą, kuris turi atitikti bendrųjų ugdymo planų reikalavimus. 

4. Mokytojas: 

4.1. mokytojai, į kuriuos mokinys kreipėsi dėl kurso keitimo, esant grupėje vietų (lietuvių 

kalbos išplėstiniame kurse maksimalus mokinių skaičius grupėje – 25, užsienio kalbos-20, kitose -

30 mokinių), mokiniui pateikia klausimus, temas iš to dalyko programos, kurso ar dalyko 

programos kursų skirtumų, su mokiniu susitaria dėl įskaitos laikymo datos (datų, jei įskaita laikoma 

dalimis atskiromis temomis). Įskaitą išlaikius, įrašo įvertinimą į įskaitos protokolą, kuris 

pateikiamas direktoriaus pavaduotojui ugdymui;  

4.2. Dalyko keitimo atsiskaitymą mokytojas fiksuoja e-dienyne. 

5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už vidurinio ugdymo programos 

įgyvendinimą: 

5.1. pateikia mokinių prašymus dėl dalyko programos ar programos kurso keitimo 

direktoriui, kuris vizuoja „Leisti keisti“, „Neleisti keisti dėl (nurodoma priežastis)“; 

5.2. kontroliuoja e-dienyno įrašų dėl kurso, dalykų pasikeitimo teisingumą; 

5.3. mokinio individualiuose ugdymo planuose pažymi pakeitimus; 

5.4. padeda mokiniui ar klasės auklėtojui sudaryti pamokų tvarkaraštį dėl dalyko 

programos ar programos kurso pasikeitimo; 



   

5.5. konsultuoja mokinius jų tėvus ar globėjus dėl dalyko programos ar programos kurso 

keitimo tvarkos. 

6. Klasės auklėtojas: 

6.1. pataria mokiniui dėl  dalyko programos ar programos kurso keitimo tikslingumo; 

6.2. supažindina mokinį, jo tėvus ar globėjus su dalyko programos ar programos kurso 

keitimo tvarka; 

6.3. susidarius sudėtingam tvarkaraščio pasikeitimui, derina jį su direktoriaus pavaduotoju, 

atsakingu už vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą;  

6.4. mokinių mokymosi apskaitos suvestinėje mokiniui, pakeitus dalyko kursą, įrašo 

įskaitos pažymį.  

 

____________________________________ 



   

2017–2018 metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr.18 

 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

 MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012-

09-26 įsakymu Nr. V-1405  ,,Dėl mokinių mokymo stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo“. 

2. Mokinių mokymo namuose tvarka reglamentuoja mokinių, dėl ligų ir patologinių būklių 

negalinčių lankyti bendrojo lavinimo mokyklos ir turinčių gydytojų konsultacinės komisijos (toliau 

– GKK) pažymą, mokymo namuose organizavimą. 

3. Mokinių mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintais ugdymo planais ir programomis. 

  

II. MOKYMO NAMUOSE SKYRIMAS 

 

4. Mokymas namuose skiriamas mokiniui, pateikusiam GKK pažymą ir tėvų (ar globėjų) 

prašymą. 

5. Mokymo namuose trukmė kiekvienam mokiniui nustatoma individualiai pagal pateiktą 

GKK pažymą, tačiau negali būti ilgesnė kaip 12 mėnesių ( praėjus 12 mėnesių gali būti pratęsiama 

gavus naują GKK pažymą). 

  

III. MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Mokymas namuose gali būti skiriamas I-IV gimnazijos klasių mokiniams. 

7. Mokymą namuose organizuoja atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

8. Namuose mokomi mokiniai įrašomi į klasės, kurios sąrašuose įrašytas, dienyną. 

9. Gavus tėvų (ar globėjų) prašymą ir GKK pažymą, mokinio mokymas namuose per tris 

dienas įforminamas direktoriaus įsakymu. 

10. Jei mokykla nepritaria GKK sprendimui skirti mokiniui mokymą namuose, teikia GKK 

pasiūlymą šį klausimą nagrinėti pakartotinai. 

11. Mokinio mokymas namuose organizuojamas laikantis ugdymo proceso organizavimo 

higienos reikalavimų, atsižvelgiant į vaiko sveikatos būklę pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą 

ir su mokinio tėvais (ar globėjais) suderintą tvarkaraštį. Numatomos ne daugiau kaip 4 pamokos per 

dieną. Mokinio tėvai (ar globėjai) su tvarkaraščiu supažindinami pasirašytinai. 

12. Įvertinus mokinio gebėjimus ir interesus, pasitarus su tėvais, dalykų mokytojai rengia 

individualias ugdymo programas, kurios aprobuojamos atitinkamo dalyko metodinėje grupėje ir 

derinamos su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, atsakingu už mokymo namuose organizavimą. 

13. Mokinius moko dalykų mokytojai. 

14. Mokykla aprūpina mokinius, mokomus namuose, vadovėliais. 

15. Mokomiems namuose mokiniams, gydytojams leidus, jei pageidauja tėvai arba vaiko 

globėjai, sudaroma galimybė lankyti kai kurias pamokas mokykloje, dalyvauti neformaliojo 

ugdymo veikloje, klasės ir mokyklos šventėse. 

16. Mokiniai, mokęsi namuose, keliami į aukštesnę klasę bendra tvarka. 

17. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį namuose mokomų mokinių ugdymo rezultatai 

aptariami mokyklos Vaiko gerovės komisijoje. 

18. Mokomas namuose mokinys gali būti atleidžiamas nuo dailės, muzikos, technologijų ir 

kūno kultūros pamokų. 



   

19. Mokiniui, mokomam namuose, savaitinių pamokų skaičius skiriamas vadovaujantis 

einamųjų metų bendraisiais ugdymo planais. 

20. Tėvams (ar globėjams) neįsileidžiant mokytojų į namus, mokyklos direktorius 

išsiaiškina priežastis ir priima sprendimą dėl laikino mokymo namuose sustabdymo. 

  

IV. MOKYMO APSKAITA 

 

21. Mokinių, mokomų namuose, apskaita vykdoma E-dienyno mokymo namuose dalyje. 

 

V. APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ 

 

22. Mokytojui, mokančiam mokinį namuose, tarifikuojamos namuose besigydančių 

mokinių ugdymo plane numatytos savaitinės valandos, jeigu mokymas skirtas visiems mokslo 

metams; darbo užmokestis skaičiuojamas už faktiškai dirbtas valandas, jeigu mokymo namuose 

trukmė yra trumpesnė. Darbo užmokesčio priedas už mokymą namuose mokamas Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

________________________ 
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