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 PATVIRTINTA 

 Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto 

 gimnazijos direktoriaus 

 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V- 191 

 

 

AKMENĖS RAJONO PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ  

UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Papilės Simono Daukanto  gimnazijos (toliau – Gimnazijos) 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 

ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos 

bendraisiais ugdymo planais (toliau – Ugdymo planai), kurie reglamentuoja pradinio ir specialiojo ugdymo 

programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą 

Gimnazijoje. 

2. Ugdymo plano tikslas – sudaryti lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės 

pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, naudojantis tomis 

galimybėmis, kurias suteikia mokymo lėšos. 

3. Ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. įgyvendinti pradinio ir neformaliojo ugdymo programas, akcentuojant mokinių kompetencijų 

ugdymą, dalykinę integraciją, ugdymo turinio individualizavimą ir diferencijavimą; 

3.2. įgyvendinti privalomų ir pasirenkamųjų dalykų bendrąsias programas; 

3.3. įgyvendinti prevencines ir integruojamąsias programas. 

4. Gimnazijos ugdymo turinys įgyvendinamas: 

4.1. vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, 

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

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

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

koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu 

Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ ( toliau – Geros mokyklos koncepcija), 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir 

mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 

m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 4 d. 

įsakymo Nr. V-554 redakcija) „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), Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu 

Nr.-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija) 

„Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Bendraisiais 

ugdymo planais, Gimnazijos metiniais veiklos ir strateginiu planu, kitais teisės aktais, gimnazijos ir 

mokytojų tarybos nutarimais bei mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) siūlymais. 

5. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

5.1. dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis; 

5.2. kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, 

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

5.3. išlyginamoji klasė – klasė, sudaryta iš mokinių, nutraukusių mokymąsi ar nesimokiusių kai 

kurių bendrojo ugdymo dalykų; 

5.4. laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko 

ar mokymosi pagalbai teikti; 

5.5. Ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas, 

vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais; 

5.6. pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma; 
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5.7. specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta 

įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti; 

5.8. kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PLANO RENGIMAS 

6. Gimnazijos ugdymo turinio kūrimas grindžiamas gimnazijos bendruomenės narių 

bendradarbiavimu: 

6.1. Ugdymo planą parengė darbo grupė, patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2019-05-17  įsakymu 

Nr. V-128;  

6.2. Gimnazija, rengdama Ugdymo planą remiasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimo, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, mokyklos veiklos įsivertinimo 

ir išorinio vertinimo duomenimis. 

6.3. Ugdymo planą gimnazijos direktorius tvirtina iki mokslo metų pradžios, suderinęs su 

gimnazijos taryba, taip pat su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

7. Ugdymo planas parengtas dvejiems mokslo metams, kuris, esant reikalui, gali būti 

koreguojamas. Rengiant Ugdymo planą susitarta dėl: 

7.1. ugdymo proceso organizavimo formų;  

7.2. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo;  

7.3. mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi pagalbos teikimo;  

7.4. švietimo pagalbos teikimo; 

7.5. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo; 

7.6. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimo; 

7.7. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių; 

7.8. kitų mokiniams ir gimnazijai aktualių ugdymo turinio įgyvendinimo klausimų. 

8. Ugdymo planas viešai skelbiamas gimnazijos interneto svetainėje. 

 

III SKYRIUS  

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

9. Ugdymo organizavimas 1–4 klasėse. 

9.1. 2019–2020 mokslo metai. 

9.1.1. 2019–2020 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių 

dienai sutapus su poilsio diena ugdymo proceso pradžia gimnazijos sprendimu nukeliama į rugsėjo 2 d. 

9.1.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos. Gimnazijos tarybos 

2019 m. rugpjūčio 29 d. protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 6): 

9.1.2.1. ugdymo proceso pabaiga nustatoma kiekvienam mokymosi srautui (klasei) atskirai, 

atsižvelgiant į vykdytos pažintinės kultūrinės veiklos dienų skaičių; 

9.1.2.2. tėvams pageidaujant, ugdymo proceso pabaiga gali sutrumpėti 5 d. d. mokiniams, kurių 

mokymosi pasiekimai pradiniame ugdyme yra aukštesniojo lygio. 

Klasė 
Ugdymo proceso 

pradžia 

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis/ 

dienomis 

1–4 klasės 09-02 35/175 

 

9.1.3. Ugdymo procese mokiniams skiriamos atostogos, kurių bendra trukmė 2019–2020 mokslo 

metais – 19 ugdymo dienų: 

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

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

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

Pavasario (Velykų) atostogos 2020 balandžio 14 d. – balandžio 17 d. 
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9.1.4.  Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus - trimestrus: 

Klasė 1 trimestras 2 trimestras 3 trimestras 

1–4 klasės 2019-09-02–2019-11-29 2019-12-02–2020-03-13 2020-03-16–2020-06-09 

 

9.1.5. Pamokų laikas: 

Pamokos Prasideda Baigiasi 

1 pamoka    8.00 8.45 

2 pamoka    8.55 9.40 

3 pamoka    9.50 10.35 

4 pamoka   10.55 11.40 

5 pamoka   12.00 12.45 

6 pamoka   12.55 13.40 

7 pamoka   13.50 14.35 

8 pamoka   14.45 15.30 

 

9.2. 2020–2021 mokslo metai. 

9.2.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d. 

9.2.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos: 

Klasė 
Ugdymo proceso 

pradžia 

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis/ 

dienomis 

1–4 klasės 09-01 35/175 

 

9.2.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos, kurių bendra trukmė 2020–2021 mokslo metais – 

20 ugdymo dienų: 

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d. 

Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2021 balandžio 6 d. – balandžio 9 d. 

 

9.2.4. Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – trimestrus: 

Klasė 1 trimestras 2 trimestras 3 trimestras 

1–4 klasės 2020-09-01–2020-11-30 2020-12-01–2021-03-12 2021-03-15–2021-06-08 

 

9.2.5.  Pamokų laikas: 

Pamokos Prasideda Baigiasi 

1 pamoka    8.00 8.45 

2 pamoka    8.55 9.40 

3 pamoka    9.50 10.35 

4 pamoka   10.55 11.40 

5 pamoka   12.00 12.45 

6 pamoka   12.55 13.40 

7 pamoka   13.50 14.35 

8 pamoka   14.45 15.30 

 

10.  Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią nustato gimnazijos  

direktorius, suderinęs su gimnazijos taryba ir savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d. 

11. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į gimnaziją gali nevykti 1–5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Atvykusiems į 

gimnaziją mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi 

reikalinga informacija skelbiama gimnazijos interneto svetainėje ir elektroniniame dienyne. Šios dienos 

įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus 
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numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

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

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

ugdymo procesas koreguojamas ir/ar organizuojamas kitose erdvėse.  

12. Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 

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

gimnazijos vadovas sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar 

neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su savivaldybės vykdomąja institucija ar 

jos įgaliotu asmeniu. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS PRADINIO UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

13.  Pradinio ugdymo programos turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis ugdymas, 

matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, fizinis ugdymas. 

14. Organizuojant ugdymą: 

14.1. galima intensyvinti ugdymo procesą, mokant vieno ar dviejų dalykų per dieną;  

14.2. ugdymo procesas organizuojamas pamokos forma. Nepertraukiamas ugdymo(si) proceso 

laikas 1–4 klasėse numatomas vadovaujantis Higienos norma: 35 min. – 1 klasėje, 45 min. – 2–4 klasėse. 

14.3. ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (integruotos 

veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.), derinant Bendrosios programos ugdymo dalykų ir neformaliojo 

vaikų švietimo programų turinį: 

14.3.1. ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programų turinį) per 

dieną 1 klasėje gali trukti ne ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas); 

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

įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys; 

14.3.3. ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų (muziejuose, 

parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.); 

14.3.4. Gimnazija einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymosi poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo metams skirtą 

pamokų / ugdymo valandų skaičių; 

14.4. klasės dalijamos į grupes doriniam ugdymui, jei tos pačios klasės mokinių tėvai (globėjai) 

mokiniams yra parinkę tikybą ir etiką; mokykloje nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis 

sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių. 

14.5. pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai (toliau – pažintinė veikla) per mokslo metus 

skiriamos ne mažiau kaip 8 dienos. Ši veikla gali būti organizuojama ne tik gimnazijoje, bet ir kitose 

aplinkose: muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose ir kt.;  

14.6. užduotys į namus skiriamos suderinus su tėvais. Jos turi atitikti mokinio galias, turi būti 

naudingos tolesniam mokymuisi, neužduodamos atostogoms ir neskiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių 

pamokų turiniui įgyvendinti. 

15. Mokiniams, kurie negali tinkamai įvykdyti užduočių, skirtų atlikti namuose (jeigu jos 

skiriamos), dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, sudaromos sąlygos jas atlikti klasėje 

individualių konsultacijų metu arba gimnazijos bibliotekos skaitykloje. 

16. Gimnazija organizuoja mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir remdamasi turimais 

duomenimis, jeigu reikia, koreguoja ugdymo procesą.   

17. Gimnazija užtikrina sisteminę švietimo pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų prevenciją, 

intervenciją ir žemų pasiekimų kompensacines priemones. 

18. Gimnazija, vertindama mokinio pasiekimus ir pažangą, vadovaujasi Gimnazijos mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu bei teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir 

mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimą. 

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

pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti; pamokos dalyko, kuriam mokyti klasė dalijama 

į grupes; valandos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti. 

20. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos: 

20.1.  moduliams 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b klasėse po 1 valandą - matematikos gebėjimams ugdyti; 

20.2. 4 klasėje 1 valanda – skaitymo ir 1 valanda matematikos gebėjimams ugdyti; 
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20.3. individualioms konsultacijoms. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

21. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

21.1.  Dorinis ugdymas:  

21.1.1.  tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba katalikų 

tikybą;  

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

(globėjų) parašytą prašymą.  

21.2.  Kalbinis ugdymas: 

21.2.1. lietuvių kalbos dalykas yra Pradinio ugdymo programos sudedamoji dalis; 

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

ministro patvirtintą lietuvių kalbos pradinio  ugdymo bendrąją  programą, skiriant Bendrojo ugdymo plano 

27 punkte nurodytas pamokas; 

21.3. pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

21.3.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais Pradinio ugdymo programos 

metais; 

21.3.2. gimnazija siūlo anglų kalbos mokymą. 

21.4. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  

21.4.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdyti(s) skiriamos 35 valandos pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. Rekomenduojama 17 valandų vykdyti tyrinėjimus palankioje aplinkoje, natūralioje 

gamtinėje (parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, laboratorijoje;   

21.4.2. socialiniams gebėjimams ugdyti skiriamos 35 valandos pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. Rekomenduojama 17 valandų ugdymo procesą organizuoti socialinės, kultūrinės aplinkos 

pažinimui palankioje aplinkoje (lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 

21.5. Fizinis ugdymas: 

21.5.1. 1–4 klasėse skiriamos 3 pamokos per savaitę (105 pamokos per metus); 

21.5.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

21.5.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, po 4 pamokų organizuojamos 

judriosios pertraukos ar fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos.  

21.6. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis):  

21.6.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 25 pamokos dailės ir technologijų dalykui 

skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 27 punkte;  

21.6.2. šokio programa įgyvendinama, skiriant 35 pamokas per metus (1 pamoka per savaitę) 2a 

klasėje iš fiziniam ugdymui dalykui skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 27 punkte; 

22. Informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo 

priemonė, mokant informacinių komunikacinių technologijų pradmenų. 

23. Minimalus pamokų skaičius pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per metus 

(savaitę): 

Dalykai 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Iš viso 

skiriama 

pamokų 

Pradinio 

ugdymo 

programai 

Dorinis ugdymas (tikyba 

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

Lietuvių kalba 
**

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

Užsienio kalba (anglų) 0 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6) 

Matematika
**

 140 (4) 175 (5) 140 (4) 175 (5) 630 (18 )  

Pasaulio pažinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Dailė ir technologijos 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 / (8) 

Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 
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Pastaba: 

**Minimalus pamokų skaičius lietuvių kalbai ir matematikai gali būti koreguojamas tarp klasių, atsižvelgiant į 

praėjusiais mokslo metais skirtą pamokų skaičių. 

***Fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą. 

 

24. Ugdymo plano kontaktinių valandų skaičius negali viršyti Mokymo lėšų apskaičiavimo, 

paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 

11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, numatyto kontaktinių valandų skaičiaus. 

25. Prevencinių ir integruojamųjų programų  įgyvendinimas: 

25.1.  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): 

25.1.1. klasės mokytojo nuožiūra integruojama į mokomųjų dalykų turinį 1–4 klasėse;  

25.1.2. integruojama į klasių vadovų veiklą 1–4 klasėse; 

25.1.3. mokslo metų pabaigoje organizuojama mokinių konferenciją apie sveikatos programos 

įgyvendinimo sėkmes. 

25.2. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

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

karjerai programa), integruojama į klasių vadovų veiklą 1–4 klasėse; 

25.3. Etninės kultūros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pradinio, Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

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

kultūros programa) integruojama į lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, dailės, technologijų pamokas 1–4 

klasėse. 

25.4. Žmogaus saugos bendroji programa: 

25.4.1. klasės mokytojo nuožiūra integruojama į mokomųjų dalykų turinį 1–4 klasėse;  

25.5. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, integruojamųjų programų – 

Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 11 priedas „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo 

įgūdžių ugdymas“). Šių programų atskirai planuoti ir vykdyti nereikia, jos yra integruotos į Bendrųjų 

programų turinį. 

25.6. Kiekvienam mokiniui sudaromos sąlygos nuolat dalyvauti vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje 

socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje „Lions Quest“ prevencinėje programoje, apimančioje 

smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos 

skatinimą: 

25.6.1. programa „Laikas kartu“ 1–4 klasėse integruojama į klasės vadovų veiklą; 

25.7. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 

„Dėl alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“  

(toliau – ATPP), integruojama į pradinio ugdymo dalykų pamokas. Konkreti veikla numatoma klasių vadovų 

bei socialinės pedagogės veiklos planuose; 

25.8. Antikorupcinis švietimas integruojamas: 

25.8.1. į klasių vadovų veiklą 1–4 klasėse; 

25.8.2. į etikos pamokas 1–4 klasėse. 

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

26.1. pažintinė  kultūrinė veikla yra Gimnazijos ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant 

į Pradinio ugdymo bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių: 

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

Iš viso privalomų pamokų 

skaičius metams  

770  

(22) 

840  

(24) 

805  

(23) 

840   

(24) 

3255  

(93) 

Pamokos, skiriamos 

mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti  

70   

(2 ) 

105 

(3) 

175 

(5) 

Neformalusis švietimas 140 (4) 140 (4) 280 ) 



7 

 

26.1.1. ši veiklai vykdoma nuosekliai per mokslo metus; 

26.1.2. pažintinė kultūrinė veikla organizuojama ne tik Gimnazijoje, bet ir kitose aplinkose, 

(muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose);  

26.1.3. mokinio mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais panašiais atvejais ne pamokų 

forma, trunkantis ilgiau nei pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal 

pamokos (-ų) trukmę);  

26.1.4. pažintinės kultūrinės veiklos organizavimas 2019-2020 m. m.: 

Eil. nr. Veikla Klasės Data 

1. Mokslo metų pradžios iškilmė. 1–4 kl. 2019-09-02 

2. Renginiai, skirti Simonui Daukantui atminti. 1–4 kl. 2019 spalio mėn. 

3. Kalėdiniai renginiai. 1–4 kl. 2019 gruodžio mėn. 

4. Renginiai, skirti Lietuvos nepriklausomybei. 1–4 kl. 2020 m. vasario mėn. 

5. Mokinių konferencija. 1–4 kl. 2020 m. balandžio mėn. 

6. Bendruomenės diena. 1–4 kl. 2020-05-15 

7. Edukacinės išvykos. 1–4 kl. Ne mažiau nei dvi 

išvykos per mokslo 

metus 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

27. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami: 

27.1. vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimą;  

27.2. vadovaujantis gimnazijos „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu“ 

patvirtintu gimnazijos direktoriaus  2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-193. Gimnazijos sprendimai dėl 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ar (ir) įvertinimo skelbiami Gimnazijos internetinėje svetainėje;  

27.3. nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime Gimnazija dalyvauja Gimnazijos savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančios savivaldybės vykdomosios institucijos arba Gimnazijos vadovo 

sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (trimestro) įvertinimą. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

28. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis 

Higienos norma gimnazijoje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis. 

29. Gimnazija vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Remdamasi turimais duomenimis apie 

mokinių mokymosi krūvį, Gimnazija priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

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

darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai 

negali būti rašomi iš karto po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų. 

31. Gimnazija užtikrina, kad užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

31.1. atitiktų mokinio galias; 

31.2. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų siekti 

numatytų mokymosi tikslų; 

31.3. nebūtų skiriamos atostogoms; 

31.4. nebūtų skiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams įgyvendinti. 

32. Gimnazijoje mokiniams, kurie negali tinkamai atlikti skiriamų užduočių dėl nepalankių 

socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, sudaromos sąlygas jas atlikti Gimnazijos skaitykloje arba/ir 

individualių konsultacijų metu. 

33. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės konsultacijos, kurios vyksta pagal atskirą 

tvarkaraštį. Jos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu 

dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą 

pažangą.  

34. Siekiant mažesnio mokinių mokymosi krūvio ir įvairiapusiškesnio fizinio ugdymo, mokiniui, 

lankančiam neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) formalųjį švietimą papildančio ugdymo veiklas ir 
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pateikusiam tai įrodančią informaciją, fizinio ugdymo pamokas (ar jų dalį) mokykloje galima įskaityti. Šių 

programų turinys turi derėti su Bendrųjų programų turiniu. Pamokų įskaitymo tvarką nustato Gimnazija. 

Mokiniui, kuriam neįskaitomos neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

veiklos, turi būti organizuojama tiek pamokų, kiek nurodyta Bendrųjų ugdymo planų 27 punkte.  

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

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

mokinių saugumą ir užimtumą. Jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, 

mokiniai gimnazijos sprendimu gali į mokyklą atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. Apie tai Gimnazija 

informuoja tėvus.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

36. Mokymosi pagalba Gimnazijoje teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Ypač 

svarbi mokymosi pagalba mokiniui:  

36.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;  

36.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  

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

36.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio ugdymo 

bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

36.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo;  

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

sritimi;  

36.7. kitais Gimnazijos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

37. Gimnazija užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų prevenciją, 

intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones (suteikiama tai, ko mokiniai negali 

gauti namuose, ir pan.).  

38. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumas turi būti analizuojamas ir kompleksiškai 

vertinamas pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką. 

39. Gimnazija paskiria asmenį, atsakingą už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir 

mokymosi pagalbos teikimo organizavimą. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

40. Gimnazija, įgyvendindama pradinio ugdymo programą, nustato laikinosios mokymosi grupės 

dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali būti didesnis nei teisės aktais 

nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje. 

41. Gimnazijos  ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

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

41.2. neformaliojo švietimo būreliams; 

41.3. trumpalaikėms individualioms konsultacijoms. 

42. Gimnazijos mokytojų tarybos 2019 m. birželio 21 d. protokoliniu nutarimu Nr. 5 nustatytas 

minimalus laikinosios mokymosi grupės mokinių skaičius: 

42.1. dorinio ugdymo grupė – 9 mokiniai; 

42.2. neformaliojo švietimo programos grupė – 9 mokiniai; 

42.3. trumpalaikės individualios konsultacijos grupė – 5 mokiniai. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

43. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, gimnazija siūlo mokiniams rinktis įvairių krypčių 

neformaliojo švietimo programas, atitinkančias mokinių saviraiškos poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos 

per neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas (neformaliojo švietimo valanda – 45 min. trukmės), 

numatytas Bendrųjų ugdymo planų 27 punkte. 



9 

 

44. Gimnazija padeda kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, ekonomines, 

kultūrines sąlygas namuose ar turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pasirinkti jo poreikius atliepiančias 

įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

45. 2019-2020 m. m. neformaliojo švietimo būrelių pasiūla: 

 

46. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius gimnazija žymi Mokinių 

registre. 

47. Gimnazijos mokytojų tarybos 2019 m. birželio 19 d. protokoliniu nutarimu  neformaliojo vaikų 

švietimo programos per mokinių atostogas nevykdomos. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

48. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo veiksmingumą. 

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

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

komisijos rekomendacijos. 

50. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

50.1. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, keliamus 

ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes.  

50.2. specialiųjų pratybų forma: individualiai, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), grupėms (5–8  

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

teikiama per specialiąsias pamokas. 

51. Gimnazija, rengdama Ugdymo planą, atsižvelgia į mokinių, kuriems reikalinga pagalba dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos 

tarnybos, gimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

52. Gimnazija kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaro individualų 

ugdymo planą, kuriame nurodomos bendrosios programos, pritaikytos ar individualizuotos programos, 

įgyvendinamos pagal Bendrojo ugdymo plano 27 punktą, švietimo pagalbos teikimas, specialiosios pratybos 

ir pamokos, kitų specialistų teikiama pagalba.  

Eil. 

nr. Pavadinimas Vadovas Klasė  

Valandų 

skaičius 

(metus/sav.) 

1.  „Knygų peliukai“ A. Juzumienė 1a 35(1) 

2.  Pažinimo kompetencijos ugdymo būrelis 

,,Pelėdžiukai“ 

A. Juzumienė 1a 17,5 (0,5) 

3.  ,,Knygų bičiulių“ būrelis  D. Karvelytė 1b 35(1) 

4.  Kraštotyros būrelis ,,Mūsų kraštas“ D. Karvelytė 1b 17,5 (0,5) 

5.  ,,Gudručiai“ A. Raustienė  2a 35(1) 

6.  ,,Mokausi kurti“. A. Raustienė  2a 17,5 (0,5) 

7.  ,,Kalbos paslaptys“ J. Tupikienė 2b 52,5 (1,5) 

8.   ,,Kūrybinės dirbtuvėlės“ S. Dapšienė 3a 52,5 (1,5) 

9.  ,,Skaitau, rašau, kuriu“ L. Petkuvienė 3b 52,5 (1,5) 

10.  ,,Žinių labirintuose“ S. Zarambienė 4 52,5 (1,5) 

11.  Ansamblis „Liepelė“ A. Malachauskaitė 2b, 3a 35 (1) 

12.  Amatų būrelis A.Jankaitienė 3b, 4 35 (1) 

13.  Choreografija  R. Juškuvienė 1a, 1b, 2a 52,5 (1,5) 

 Iš viso per mokslo metus:   490 (14) 
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53. Švietimo pagalba (psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė ir specialioji) 

teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 „Dėl Psichologinės pagalbos teikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 

m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui 

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

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

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

patvirtinimo“. 

54. Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi reikmes, pritaikoma Bendroji programa, formuojamas 

ugdymo turinys (integralus ar pagal dalykus), parenkamos mokymosi organizavimo formos (pamoka, 

projektinė veikla ar pan.), pritaikomos ugdymosi erdvės, parenkamos ugdymui skirtos techninės pagalbos 

priemonės ir specialiosios mokymo priemonės ir pan.  

55. Organizuodama mokinių, kuriems reikalinga pagalba dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymą, gimnazija atsižvelgia į: 

55.1. mokinių turimus specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, dideli ir labai 

dideli); 

55.2. mokymo(si) formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;  

55.3. Gimnazijos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS  

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS  

 

56. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengiamas individualus ugdymo planas, 

siekiant tenkinti jo pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, padėti mokytis, pripažįstant ir plėtojant jo 

gebėjimus ir galias, teikiant švietimo pagalbą.  

57. Gimnazija, rengdama individualų ugdymo planą: 

57.1.  numato specialiąsias pamokas ir pratybas; 

57.2. teikia mokymosi pagalbą, padedančią įveikti mokymosi sunkumus, kylančius dėl specialiųjų 

ugdymosi poreikių; 

57.3. per mokslo metus gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų 

pamokų skaičių; 

57.4. formuoti nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tų pačių ar skirtingų klasių mokinių;  

57.5. skiria specialiųjų pamokų tarčiai, kalbai ir klausai lavinti, individualioms ir grupinėms 

pratyboms; 

57.6. užtikrina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi tęstinumą ir nuoseklumą. 

58. Mokinys, dėl intelekto, klausos, kalbėjimo ir kalbos, įvairiapusių raidos, mokymosi sutrikimų, 

turintis kochlearinius  implantus ir didelių bei labai didelių mokymosi sutrikimų mokomuosius dalykus gali 

mokytis vėliau, keisti juos kitais dalykais ar būti atleidžiamas, atsižvelgiant į gimnazijos vaiko gerovės 

komisijos siūlymus bei tėvų (globėjų) sutikimą. 

59. Ugdymo veiklos gali būti jungiamos, keičiamos, atsižvelgiant į mokinio poreikius, sveikatos 

būklę, kitų ugdyme ir švietimo pagalbos teikime dalyvaujančių specialistų rekomendacijas. 

60. Minimalus specialiųjų pratybų valandų skaičius pradinio ugdymo programoje: 

 

  

Dalykai 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Iš viso 

skiriama 

pamokų 

Pradinio 

ugdymo 

programai 

Specialiosios pratybos 175 (5) 175 (5) 175 (5) 175 (5) 700 (20) 

Socialinio pedagogo pagalba Teikiama pagal poreikį 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

61. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir pažanga 

vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 23 

punkto nuostatomis. 

62. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir pasiekimai 

ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus su mokiniu, jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo 

turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus naudojamasi).  

63. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą mokymosi 

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

atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą pažangą, 

tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo būdus renkasi gimnazija. 

 

PENKTAS SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

64. Ugdymo planą, suderinęs su gimnazijos taryba ir Akmenės rajono savivaldybės administracija 

ar jos įgaliotu asmeniu, įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius. 

65. Papilės Simono Daukanto gimnazijos Pradinio ugdymo programos Ugdymo planas 2019–2020  

ir 2020–2021 mokslo metams bendru sutarimu esant reikalui gali būti koreguojamas ir tobulinamas.  

  

                                          __________________________________ 

 

 

SUDERINTA  

Akmenės rajono Papilės Simono 

Daukanto Gimnazijos tarybos posėdžio 

2019 m. rugpjūčio 29 d. protokolo Nr. 6 

SUDERINTA  

Akmenės rajono savivaldybės administracijos 

2019 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. S-83 

 

 

 

  

  

   

   

      

    


