
PATVIRTINTA 
VDU ,,Atzalyno" progimnazijos 
direktoriaus 2021 m. rugpjucio 25 d. 
isakymu Nr. V- g~ 

VDU ,,ATZALYNO" PROGIMNAZIJOS 
2021-2022 IR 2022-2023 MOKSLO METQ UGDYMO PLANAS 

ISKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metu progimnazijos ugdymo planai reglamentuoja 
pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programu, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies 
individualizuotu programu, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programu jas pritaikius 
mokiniams igyvendinima progimnazijoje. 

2. Progimnazijos ugdymo plano tikslas - apibrezti pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios 
dalies programos igyvendinimo nuostatas, kuriomis vadovaudamasi progimnazija savarankiskai bei 
tikslingai, atsizvelgdarna i progimnazijos bendruomenes poreikius, planuoja pradinio ir pagrindinio 
ugdymo pirmosios dalies ugdymo turini ir organizuoja ugdymo procesa, kad kiekvienas mokinys pasiektu 
asmenines pazangos ir geresniu ugdymo (-osi) rezultatu ir igytu mokymuisi visa gyvenima butinu 
bendruju ir dalykiniu kompetenciju visuma, 

3. Progimnazijos ugdymo planu siekiama: 
3.1. formuoti progimnazijos ugdymo turini ir organizuoti procesa taip, kad kiekvienas 

besimokantis pasiektu geresniu ugdymo (-osi) rezultatu ir [gytu mokymuisi visa gyvenima biitinu 
bendruju ir dalykiniu kompetenciju; 

3.2. apibrezti Ugdymo programu vykdymo bendruosius reikalavimus; 
3.3. itvirtinti ugdymo turinio individualizavirna ir ugdymo diferencijavima; 
3.4. uztikrinanti kokybiska issilavinima; 
3.5. mazinti mokymosi kruvius tikslingai planuojant ir organizuojant ugdyma; 
3.6. konstruoti ugdymo proceso dalyviu saveika (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, 

mokymo ir mokymosi aplinku), kuriama per numatyta laika siekiant personalizuoto ir savivaldaus 
mokymosi planuojant ugdymo (-osi) procesa, pazanga ir pasiekimus. 

3.7. progimnazijos ugdymo turinys formuojamas progimnazijos bendruomenei - 
mokytojams, mokiniams, j4 tevams (globejams, rupintojams) vadovaujantis demokratinemis nuostatomis 
ir susitarimo principu. 

3.8. Esant karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio, keliancio pavoju mokiniu 
sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybems progimnazijoje, del kuriu ugdymo procesas negali 
buti organizuojamas kasdieniniu mokymo proceso organizavimo budu progimnazijos vadovas priimama 
sprendimus del ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo, ugdymas organizuojamas vadovaujantis 
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metu pagrindinio ir vidurinio ugdymo programu bendruju ugdymo 
planu 7 priedu ,,Pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, 
ekstremalaus ivykio ar ivykio, keliancio pavoju mokiniu sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant 
aplinkybems mokykloje, del kuriu ugdymo procesas negali biiti organizuojamas kasdieniu mokymo 
proceso organizavimo biidu" ir mokyklos parengtu tvarkos aprasu. 

4. Naudojami 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metu pradinio, pagrindinio ugdymo 
programu bendruju ugdymo planu terminai ir savokos, 
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II SKYRIUS 
PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

5. Progimnazija 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metu pradinio ugdymo ir pagrindinio 
ugdymo pirmosios dalies planus (toliau- Progimnazijos ugdymo planas) rengia, vadovaujantis Bendruoju 
ugdymo planu, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programu aprasu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodzio 21 d. isakymu Nr. V-1309 .Del Pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programu apraso patvirtinimo" (toliau - Pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programu aprasas ), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendruju programu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjucio 26 d. isakymu Nr. ISAK-2433 .Del 
Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendruju program4 patvirtinimo" 1 priedo ,,Pradinio ugdymo bendroji 
programa" (toliau - Bendroji programa) nuostatomis del ugdymo turinio kurimo ir mokymosi pasiekimu, 
Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2015 m. 
gruodzio 21 d. isakymu Nr. V-1308 .Del Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo", pradini ugdyma, 
pagrindinio ugdymo pirmaja dali, neformaluji vaiku svietima ir progimnazijos veikla reglamentuojanciais 
teises aktais bei progimnazijos strateginiu planu. 

6. Progimnazija, rengdama Progimnazijos ugdymo plana, remiasi svietimo stebesenos, 
nacionaliniu ir tarptautiniu mokiniu pasiekimu tyrimu duomenimis ir rekomendacijomis, mokiniu 
pasiekimu ir pazangos vertinimo informacija, progimnazijos isivertinimo duomenimis. 

7. Rengiant Progimnazijos ugdymo plana, direktoriaus isakymu sudaryta darbo grupe, i 
kuria bendradarbiavimo pagrindais itraukti mokytojai, progimnazijos administracijos, Vaiko geroves 
komisijos atstovai, tevai (globejai, rupintojai) (Direktoriaus 2021 m. geguzes 27 d. isakymas Nr. V- 79). 

8. Progimnazija, rengia dveju metu Progimnazijos ugdymo plana, Progimnazijos ugdymo 
plano struktura ir jo dalys atitinka Bendrojo ugdymo plano struktura. Progimnazija rengia viena bendra 
pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos igyvendinimo 
Progimnazijos ugdymo plana. 

9. Progimnazijos ugdymo plana iki ugdymo proceso pradzios tvirtina progimnazijos 
direktorius, projekta suderines su progimnazijos taryba, savivaldybes vykdomaja institucija ar jos igaliotu 
asmemu. 

III SKYRIUS 
PIRMASIS SKIRSNIS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKME 

10. Ugdymo organizavimas: 
10.1. 2021-2022 mokslo metai: 
10.1.1. 2021-2022 mokslo metai prasideda rugsejo 1 d.; 
10.1.2. Ugdymo proceso trukrne 1--4 klases mokiniams - 175 ugdymo dienos, 5-8 klases 

mokiniams - 185 ugdymo dienos; 
10.1.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos (Direktoriaus 2021 m. geguzes 28 d. isakymas 

Nr. V-82): 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2021-11-03 2021-11-05 
Ziemos (Kaledu) 2021-12-27 2022-01-07 
Ziemos 2022-02-14 2022-02-18 
Pavasario (Velyku) 2022-04-19 2022-04-22 
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10.1.4. Ugdymo procese mokiniams skiriamos: rudens, ziemos (Kaledu), ziemos, pavasario 
(V elyku) atostogos. I atostogu trukme neiskaiciuojamos svenciu ir poilsio dienos. Vasaros atostogos 
skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogu pradzia progimnazijos mokiniams nustato direktorius, 
suderines su progimnazijos taryba ir savivaldybes vykdornaja institucija ar jos igaliotu asmeniu. 
(Direktoriaus 2021 m. geguzes 28 d. isakymas Nr. V-82). Vasaros atostogos 1--4 kl. mokiniams prasideda 
2022 m. birzelio 10 d. ir trunka iki 2021 m. rugpjucio 31 d., o 5-8 kl. mokiniams prasideda 2022 m. 
birzelio 24 d. ir trunka iki 2021 m. rugpjiicio 31 d. 

10.1.5. Mokslo metu pradzia, ugdymo proceso pabaiga: 

Klases U gdymo proceso U gdymo proceso trukme 

Pradzia Pabaiga dienomis 

1--4 klases 2021-09-01 2022-06-09 175 dienos 
5-8 klases 2021-09-01 2022-06-23 185 dienos 

10.2. 2022-2023 mokslo metai: 
10.2.1. Mokslo metu ir ugdymo proceso pradzia - 2022 m. rugsejo 1 d. 
10.2.2. Ugdymo proceso trukme 1--4 klases mokiniams - 175 ugdymo dienos, 5-8 klases 

mokiniams - 185 ugdymo dienos. 
10.2.3. Ugdymo procese mokiniams skiriamos: rudens, ziemos (Kaledu), ziemos, pavasario 

(Velyku) atostogos. 
10.2.4. Ugdymo procese skiriamu atostogu laikas (Direktoriaus 2021 m. geguzes 28 d. 

isakymas Nr. V-82): 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2022-10-31 2022-11-04 
Ziemos (Kaledu) 2022-12-27 2023-01-06 
Ziemos 2023-02-13 2023-02-17 
Pavasario (Velyku) 2023-04-11 2023-04-14 

10.2.5. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogu pradzia 
progimnazijos mokiniams nustato direktorius, suderines su Progimnazijos taryba ir savivaldybes 
vykdomaja institucija ar jos igaliotu asmeniu. (Direktoriaus 2021 m. geguzes 28 d. isakymas Nr. V-82). 
Vasaros atostogos 1--4 kl. mokiniams prasideda 2023 m. birzelio 9 d. ir trunka iki 2021 m. rugpjucio 
31 d., o 5-8 kl. mokiniams prasideda 2023 m. birzelio 23 d. ir trunka iki 2021 m. rugpjucio 31 d. 

10.2.6. Mokslo metu pradzia, ugdymo proceso pabaiga: 

Klases U gdymo proceso Ugdymo proceso trukme 
pradzia pabaiga dienomis 

1--4 klases 2022-09-01 2023-06-08 175 dienos 
5-8 klases 2022-09-01 2023-06-22 185 dienos 

11. Mokslo metai skirstomi pusmeciais (Direktoriaus 2021 m. geguzes 28 d. isakymas 
Nr. V-81): 

2021-2022 m. m. pusmeciai 

Klases I pusmetis (nuo - iki) II pusmetis (nuo - iki) 

1--4 2021-09-01-2022-01-21 2022-01-24-2022-06-09 
5-8 2021-09-01-2022-01-21 2022-01-24-2022-06-23 
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2022-2023 m. m. pusmeciai 

Klases I pusmetis (nuo - iki) II pusmetis (nuo - iki) 

1-4 2022-09-01-2023-01-20 2023-01-23-2023-06-08 
5-8 2022-09-01-2023-01-20 2023-01-23-2023-06-22 

12. Priimami sprendimai del 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. tradiciniu progimnazijos 

12.1. Pazintine, kulturine, menine, kiirybine veikla (toliau - pazintine kulturine veikla) 
organizuojama 1-8 kl. mokiniams, nuosekliai per visus mokslo metus. Tam skiriama desimt dienu: 

Data Veiklos 

2021-09 
Sporto ir sveikatingumo projektas ,,Metq ratas" 

2022-09 
2021-10 

Edukacines programos muziejuose 
2022-10 
2021-10 Isvyku ir ekskursiju diena .Pazink savo krasta" 
2022-10 
2021-11 

Ugdymo karjerai projektas ,,Diena su VDU" 
2022-11 
2021-12 

Kaledinis projektas .Kaledines pasakos belaukiant" 
2022-12 
2022-03 Prevencinis projektas ,,Mes uz draugyste" 
2023-03 
2022-05 Mokyklos bendruomenei skirti renginiai ,,Atzalynas - tai miisu namai" 
2023-05 
2022-06 Edukaciniu programu diena ,,Mokausi, kuriu, augu" 
2023-06 
2022-06 Isvyku ir ekskursiju diena .Pazink savo krasta" 
2023-06 
2022-06 

Sporto ir sveikatingumo projektas ,,Vasar~ pasitinkant" 
2023-06 

13. Pagrindine ugdymo proceso organizavimo forma-pamoka. 
14. Progimnazijos direktorius, esant aplinkybems, keliancioms pavoju mokiniu sveikatai ar 

gyvybei, ar paskelbus ekstremaliaja padeti, priima sprendimus del ugdymo proceso koregavimo, 
vykdymo nuotoliniu biidu ar sustabdymo. Progimnazijos direktorius apie priimtus sprendimus del 
ugdymo proceso koregavimo, vykdymo nuotoliniu budu ar sustabdymo informuoja savivaldybes 
vykdornaja institucija ar jos igaliota asmeni. 

15. Jei oro temperatura - 20 laipsniu salcio ar zemesne, i progimnazija gali nevykti 1-5 
klasiu mokiniai, esant 25 laipsniams salcio ar zemesnei temperaturai - ir kitu klasiu mokiniai. U gdymo 
procesas, atvykusiems i progimnazija mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems i progimnazija 
mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektoriniame dienyne. Sios dienos iskaiciuojamos i ugdymo 
dienu skaiciu, Siltuoju metu laikotarpiu, temperaturai mokymosi patalpose virsijus numatytaja Lietuvos 
higienos normose, ugdymo procesas koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvese, 
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ANTRASIS SKIRSNIS 
PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO JGYVENDINIMAS 

16. Rengdama progimnazijos ugdymo plana, progimnazija remiasi svietimo stebesenos, 
mokiniu pasiekimu ir pazangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionaliniu 
mokiniu pasiekimu patikrinimo, nacionaliniu ir tarptautiniu mokiniu pasiekimu tyrimu rezultatais, 
progimnazijos veiklos isivertinimo duomenimis. Progimnazija formuodama ugdymo turini prieme 
sprendimus: 

16.1. ugdymo turinio inovaciju, skatinanciu proceso modemizavimo igyvendinima: 
16.1.1. progimnazijoje irengta ismanioji klases; 
16.1.2. progimnazijoje irengta plansetine klase; 
16.1.3. progimnazijoje isteigtos mobilios (lauko) klases; 
16.1.4. progimnazijoje isteigta gamtamoksline laboratorija; 
16.1.5. dalyku pamokose mokytojai naudoja elektronines EMA, EDUKA pratybas. 
16.2. bendru kalbos ugdymo reikalavimu progimnazijoje, pavyzdziui, rasto darbams ir kt.: 
16.2.1. suvienodinamos sasiuviniu antrastes visu dalyku pamokose; 
16.2.2. taisomos rasybos, skyrybos klaidos visu dalyku rasto darbuose; 
16.2.3. uz rasto kultiira visuose mokomuosiuose dalykuose skiriami papildomi ,,kaupiamojo 

vertinimo" balai (susitarimai fiksuojami dalyku teminiuose planuose grafoje ,,Vertinimas"); 
16.2.4. karta per metus (lapkricio men.) organizuojamas dailyrascio konkursas; 
16.2.5. direktoriaus isakymu skiriamas asmuo, atsakingas uz bendru kalbos ugdymo 

reikalavimu Iaikymasi pateikiant informacija stenduose, progimnazijos intemetiniame puslapyje. 
16.3. skaitymo, rasymo, kalbejirno, skaiciavimo ir skaitmeniniu gebejimu ugdymo 

integruojamo i visu dalyku pamokas fiksuojant ilgalaikiuose teminiuose planuose grafoje ,,Integracija". 
16.4. mokiniu, kurie nepasiekia bendruju programu patenkinamo lygio pasiekimu (toliau - 

zerni pasiekimai) numatomos mokymosi pagalbos priemoniu ir priemoniu mokiniu pasiekimams gerinti: 
16.4.1. uz mokymosi pasiekimu gerinima ir mokymosi pagalbos organizavima atsakingas 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui (Direktoriaus 2019 m. birzelio 14 d. isakyrnas Nr. V-154); 
16.4.2. mokymosi procesas progimnazijoje nuolat stebimas, nustatomi mokiniui kylantys 

mokymosi sunkumai; 
16.4.3. jeigu mokinio vieno ar keliu dalyku pasiekimu lygis zemesnis, nei numatyta Pradinio 

bei Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pazangos, jei mokinio kontrolinis 
darbas ivertintas nepatenkinamai, mokinys del ligos ir kitu priezasciu praleido daug pamoku, apie 
atsiradusius sunkumus dalyko mokytojas ar klases aukletojas informuoja progimnazijos svietimo 
pagalbos specialistus; mokinio tevus (globejus, riipintojus) ir kartu tariasi, kaip organizuoti veiksminga 
pagalba; 

16.4.4. mokymosi pagalbos daznumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui, 
atsizvelgus i mokancio mokytojo rekomendacijas; 

16.4.5. mokymosi pagalba teikiama: 
16.4.5.1. pamokoje, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo turini, parenkant 

metodus, mokymo (-osi) tempq; 
16.4.5.2. organizuojant pacil! mokinil! pagalbq kitiems mokiniams (socialine veikla); 
16.4.5.3. pagal atskirq grafikq, nedidinant mokinil! mokymosi kruvio, organizuojamos 

tumpalaikes ir ilgalaikes (suderinus su mokinio tevais, globejais, rupintojais) konsultacijos gabiems ir 
mokymosi sunkum4 turintiems 1-8 klasil! mokiniams; 

16.4.5.4. organizuojant neformaliojo svietimo burelius zem4 pasiekim4 ir specialil!i4 
poreikil! mokiniams; 

16.4.5.5. II uzsienio kalbai mokyti 5-ose klasese skiriamos 2 savaitines pamokos, nuo 6 



6 

klases l-ajai uzsienio kalbai mokyti skiriama viena papildoma savaitine pamoka is pamoku, skirtu, 
mokinio ugdymo poreikiams tenkinti. 

16.5. socialines-pilietines veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo 
programa: 

16.5.1. socialines-pilietines veiklos trukme: 5-8 klasese ne maziau kaip 10 valandu per 
mokslo metus. 

16.5.2. socialine-pilietine veikla fiksuojama elektroniniame TaMo dienyne; 
16.5.3. mokslo metu pabaigoje valandos susumuojamos, jeigu nesurinktas reikiamas 

valandu skaicius, mokiniui skiriami papildomi darbai; 
16.5.4. mokinius, klasiu vadovus konsultuoja socialinis pedagogas, socialine veikla 

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 
16.5.5. socialine veikla apima sias kryptis: pilietine, prevencine, ekologine, savanoriska 

pagalba progimnazij ai. 
16.6. dalyku mokymuisi skiriamu pamoku maksimalaus skaiciaus konkrecioje klaseje: 
16.6.1. vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, dalykams igyvendinti, mokyklos 

ugdymo plane skiriamas pamoku skaicius derinamas su Bendruju programu turiniu ir praejusiu mokslo 
metu ugdymo plano igyvendinimu ir galirnybernis. 

16.7. ugdymo turinio planavimo ir igyvendinimo stebesenos planuojant, vertinant ir 
reflektuojant ugdymo procesa: 

16. 7 .1. progimnazijos ugdymo turinio ir igyvendinimo stebesena - nuolatinis ugdymo 
proceso bukles, kaitos analizes vertinimas: 

16.7.1.1. vertinama ugdymo proceso kokybe, nustatomos ugdymo organizavimo stiprybes 
ir trukumai; 

16. 7 .1.2. skatinami mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai analizuoti savo veiklos 
rezultatus progimnazijos ugdomosios veiklos kontekste; 

16.7.1.3. pagristai priimami sprendimai del progirnnazijos ugdymo organizavimo kokybes 
tobulinimo. 

16.7.2. ugdomo turinio planavimo ir igyvendinimo stebesenos tikslas: analizuoti ir vertinti 
ugdymo proceso bukle ir kaita siekiant inicijuoti pokycius ugdymo kokybei gerinti; 

16.7.3. ugdomo turinio planavimo ir igyvendinimo stebesenos organizavimas ir vykdymas: 
ugdymo proceso formaliaja ir neformaliaja stebesena progimnazijoje vykdo direktorius, direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui; 

16.7.4. ugdymo proceso stebesenos riisys: reguliari - pasikartojantys stebesenos darbai, 
atliekami vadovaujantis progimnazijos metinio veiklos plano tikslais ir uzdaviniais; nereguliari - 
vykdoma atsizvelgiant i ugdymo proceso metu iskylancias problemas; 

16.7.5. progimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotoju ugdymui numatyta stebesena, 
irasyta kiekvieno menesio plane, skelbiama progimnazijos intemetiniame puslapyje; 

16. 7 .6. ugdomosios veiklos stebesenos metu surinkta informacija fiksuojama pamokos 
stebejimo protokoluose; 

16.7.7. stebesenos medziaga kaupiama bylos segtuvuose direktoriaus ir direktoriaus 
pavaduotoju ugdymui kabinetuose; 

16. 7 .8. apibendrinta ugdomosios veiklos stebesenos medziaga isanalizuojama asmeniskai 
su pedagoginiu darbuotoju ar aptariama metodineje grupeje ar direkciniame susirinkime. Apibendrinama 
mokytoju taryboje. 

16.8. vykdomu ugdymo programu igyvendinimo ypatumu: 
16.8.1. progimnazijoje 6-8 klasese vykdomas anglu kalbos pagilintas mokymas, skiriant 

valandas is pamoku, skirtu mokinio ugdymo poreikiams tenkinti; 
16.8.2. antrosios uzsienio kalbos (rusu arba vokieci4) mokymas pradedamas nuo 5 klases, 
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skiriant valandas is pamoku, skirtu mokiniu ugdymo poreikiams tenkinti; 
16.8.3. 1--4 klases organizuojamos STE(A)M pamokos, naudojant valandas is pamoku, 

skirtu mokiniu ugdymo poreikiams tenkinti. 
16.9. ugdymo turinio integravimo nuostatu: 
16.9.1. Alkoholio, tabako ir kitu psichika veikianciu medziagu vartojimo prevencijos 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. isakymu 
Nr. ISAK-494 .Del Alkoholio, tabako ir kitu psichika veikianciu medziagu vartojimo prevencijos 
programos patvirtinimo", integruojama 1--4 klasese 5 val. j pasaulio pazinimo pamokas, 5---6 klasese - po 
3 val. j gamtos ir zmogaus pamokas ir po 3 val. j klases valandeles, 7 klasese - 3 val. j biologijos pamokas, 
3 val. i klases valandeles, 8 klasese - 1 val. j chemijos pamokas, 2 val. j biologijos pamokas ir 3 val. j 
klases valandeles, nurodant tai teminiuose planuose ir klasiu vadovu veiklos planuose; 

16.9.2. Sveikatos ir lytiskumo ugdymo bei rengimo seimai bendroji programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. isakymu Nr. V-941 .Del Sveikatos 
ir Iytiskumo ugdymo bei rengimo seimai programos patvirtinimo" (toliau - sveikatos programa), 
integruojama 1--4 klasese j pasaulio pazinimo ir lietuviu kalbos pamokas, 5---6 klasese - j gamtos ir 
zmogaus, istorijos, lietuviu kalbos pamokas ir j klases valandeles, 7-8 klasese - j biologijos, istorijos, 
lietuviu kalbos pamokas ir j klases valandeles, nurodant tai teminiuose planuose ir klasiu vadovu veiklos 
planuose; 

16.9.3. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo 
ministro 2014 m. sausio 15 d. isakymu Nr. V-72 ,,Del Ugdymo karjerai programos patvirtinimo", 1-8 
klasese integruojama j visu dalyku programu turini, neformaluji svietima, klases valandeles, nurodant tai 
teminiuose planuose ir klasiu vadovu veiklos planuose; 

16.9.4. Zmogaus saugos programa pradinese klasese integruojama j pasaulio pazinimo 
pamokas, nurodant tai teminiuose planuose; 

16.9 .5. OL WEUS patyciu prevencijos programa 1-8 klasese integruojama j visus 
mokomuosius dalykus, klases valandeles, mokyklos renginius, popamokines veiklas, nurodant tai 
teminiuose planuose ir klasiu vadovu veiklos planuose; 

16.9.6. Mokiniu socialiniu ir emociniu kompetenciju ugdymas integruojamas j neformaluji 
mokiniu svietima, popamokines veiklas; 

16.9.7. Pagrindinio ugdymo etnines kulturos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandzio 12 d. isakymu Nr. V-651 ,,Del Pagrindinio 
ugdymo etnines kultiiros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etnines kulturos bendrosios 
programos patvirtinimo" 5-8 klasese integruojama j mokomuju dalyku turini, neformalajj svietim.:1:, 
mokyklos renginius, isvykas, socialiny veiklq, nurodant tai teminiuose planuose ir klasi4 vadovq veiklos 
planuose. 

16.10. nuoseklios ir ilgalaikes socialines emocines kompetencijas ugdancios prevencines 
programos pasirinkimo: 

16.10.1. progimnazija vykdo OL WEUS patyci4 prevencijos programl:).; 
16.10.2. prigimnazijoje parengta reagavimo j smurt::i: ir patycias tvarka (Direktoriaus 

2017 m. geguzes 29 d. jsakymas Nr. V-127). 
16.11. menines, sportines, pazintines ir kultiirines, projektines veiklos organizavimo 

(dermes su bendrosiomis programomis uztikrinimas, organizavimo laikas ir kt.): 
16.11.1. pazintines, kultiirines, pilietines, menines, kiirybines, sportines, praktines, 

socialines, prevencines veiklos tikslas - padeti suvokti savo tautos istorijos, kultiiros, gamtos savitum::i:, 
puoseleti ir islaikyti tautiny savimony; 

16.11.2. organizuojant pazintiny, kulturiny, pilietiny, meniny, kiirybiny, sportiny, praktiny, 
socialiny, prevenciny veiklc! keliami sie uzdaviniai: 

16.11.2.1. skatinti naujas pazinimo formas ir metodus; 
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16.11.2.2. skatinti pazinti savo gyvenamaja vietove, regrona, sal], jos paprocius bei 
tradicijas. 

16.11.3. organizuojant pazintine kulturine, menine, pilietine, kiirybine, sportine, praktine, 
socialine, prevencine veikla, laikomasi sit! principu: 

16.11.3.1. aktualumo - veikla atitinka pazintini objekta lankanciu vaiku kultiirine ir 
socialine patirti; 

16.11.3.2. prieinamumo - veikla prieinama visiems vaikams nepriklausomai nuo j4 
mokymosi galimybiu, pasiekimu ir socialines padeties. 

16.11.4. pazintine, kultiirine, pilietine, menine, kiirybine, sportine, praktine, socialine, 
prevencine veikla organizuojama siekiant pazinti teritorija, kurioje yra progimnazija, Kauno miesto, 
apskrities ar salies pazintinius objektus, tradicijas, paprocius; 

16.11.5. rekomenduojami tokie pazintiniai objektai kaip muziejai, istorijos, gamtos, 
geografijos, kulturos paminklai, ir sios veiklos formos: ekskursijos, isvykos, krastotyrine, edukacine, 
kulturine veikla, parodos, vaiku turizmo renginiai pazintiniais tikslais; 

16.11.6. pazintine, kulturine, pilietine, menine, kurybine, sportine, praktine, socialine, 
prevencine veikla integruojama j ugdymo procesa, vykdoma per projektines veiklas. 

16.12. mokymo (-osi) virtualiosiose aplinkose prieinamumo, mokymosi istekliu 
panaudojimo: 

16.12.1. yra 2 informaciniu technologiju kabinetai, plansetiniu kompiuteriu klases, ismanioji 
klase, 2 kabinetai su interaktyv iaja lenta, visuose kabinetuose yra projektoriai ar televizoriai; 

16.12.2. mokiniai pamoku metu pagal susitarimus mokymo (-osi) tikslams gali naudoti 
mobiliuosius telefonus; 

16.12.3. progimnazija naudoja elektronini TaMo dienyna; 
16.12.4. dalyku pamokose, pagal metodiniu grupiu susitarimus, naudojamos elektronines 

EMA , EDUKA pratybos. 
16.13. mokymosi salygu sudarymo ne tik klaseje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kulturos 

istaigose, imonese ir kt.); mokiniu itraukimo j ugdymo proceso igyvendinima ir mokymosi aplinkos 
kurima: 

16.13.1. progimnazija skatina mokytojus ir sudaro jiems salygas progimnazijos ugdymo 
turini igyvendinti organizuojant integruotas pamokas ne tik progimnazijoje, bet ir kitose aplinkose: 
gamtoje, muziejuose, parkuose, teatruose, isvykose- koreguojant ugdymo procesa; 

16.13.2. progimnazijos mokymosi aplinka yra pritaikyta Pradinio ir Pagrindinio ugdymo 
bendrosiose programose iskeltiems tikslams siekti, sudarant galimybes mokiniu aktyviam ugdymui 
(-uisi), mokymuisi individualiai ir ivairaus dydzio grupemis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir 
kitokiai veiklai. Mokytojams sudarytos galimybes dirbti inovatyviai, naudojant siuolaikines mokymo 
technologijas, spartesnj intemetl'! (100 procent4 kabine14 aprupinti kompiuteriais, turi inteme~. Modemi 
kabinet4 ir klasi4 jranga, biblioteka, informacinis centras; 

16.13.3. pagal pasirasytl'! sutartj su Vytauto Didziojo universitetu, progimnazijos mokiniai 
turi galimyby naudotis VDU laboratorijomis, kitomis mokymo bei ugdymo aplinkomis; 

16.13.4. progimnazijos mokini4 atstovai dalyvauja progimnazijos ugdymo piano ruosimo 
darbo grupeje, progimnazijos savys jsivertinimo procesuose, teikia pasiulymus progimnazijos 
administracijai del mokymosi aplink4 gerinimo. 

16.14. svietimo pagalbos teikimo: 
16.14.1. svietimo pagalbos tikslas - padeti jgyvendinti mokini4 teisy i moksl~, uztikrinti 

veiksmingl'! mokini4 ugdyml'!si ir mokyml'!si bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir 
pilietinei brandai; 

16.14.2. mokini4 pasiekimai progimnazijoje stebimi ir analizuojami, laiku identi;fikuojami 
kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami progimnazijos 
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svietimo pagalbos specialistai, mokinio tevai (globejai, rupintojai) ir kartu tariamasi del mokymosi 
pagalbos suteikimo: 

16.14.2.1. konsultavimo - siekiant issiaiskinti ir suprasti, kas vyksta mokinio gyvenime, 
padeti mokytis ir tinkamai elgtis; 

16.14.2.2. tyrimu organizavimo - analizuoti aplinkos poveiki mokinio mokymosi 
sunkumams; 

16.14.2.3. socialiniu igudziu formavimo - gebeti priimti sprendimus ir spresti problemas, 
mokyti kritiskai mastyti, bendrauti, pazinti save; 

16.14.2.4. neigiamu socialiniu reiskiniu prevencijos. 
16.14.3. svietimo pagalba organizuojama priimant sprendimus ir analizuojant panaudotu 

priemoniu poveiki. Svietimo pagalba suteikiama laiku ir atitinka mokinio mokymosi galias; 
16.14.4. svietimo pagalba integruojama i mokymo ir mokymosi procesa. Svietimo pagalba 

mokiniui pirmiausia suteikia ji mokantis mokytojas; 
16.14.5. svietimo pagalba teikiama: 
16.14.5 .1. skiriant konsultacijas, kuriu trukrne nustato progimnazija pagal svietimo pagalbos 

poreiki. Svietimo pagalba skiriama individualiai arba sudarant mokiniu, kuriems reikia panasaus pobudzio 
pagalbos, grupes. 1-8 klasese svietimo pagalbos teikimui ir igyvendinimui mokiniu grupems skiriamos 
konsultacijos pagal atskira tvarkarasti is valandu mokymosi pagalbai teikti; 

16.14.5.2. progimnazijos Vaiko geroves komisijos teikimu pagal Kauno Pedagogines 
psichologines tamybos (PPT) rekomendacijas kuriamos individualizuotos mokymo programos 
specialiuju poreikiu mokiniams, sios programos taikomos diferencijuojant darba pamokose; 

16.14.5.3. progimnazijos Vaiko geroves komisijos teikimu pagal Kauno PPT 
rekomendacijas 1-8 klasiu, specialiuju ugdymosi poreikiu mokiniams, sudaromi svietimo pagalbos 
palnai; 

16.14.5.4. pirmuju klasiu mokiniams taikomas 4 menesiu adaptacinis periodas. Tuo metu 
mokytojai ir svietimo pagalbos specialistai stebi mokinius, konsultuoja mokiniu tevus (globejus, 
rupintojus), organizuoja konsultacijas su ikimokyklinio ugdymo specialistais; 

16.14.5.5. penktuju klasiu mokiniams taikomas 2 menesiu adaptacijos periodas. Tuo 
laikotarpiu mokiniu zinios ir mokejimai pirmaji menesi nevertinami, o antraji menesi vertinami tik 
patenkinamais pazymiais; 

16.14.5.6. progimnazijoje yra ,,Susikaupimo klase", kurioje, padedant specialistams, 
mokiniai, pamokos metu del tam tikru priezasciu (,,Susikaupimo klases" tvarka) negalintys dirbti 
tradicineje aplinkoje su klase, atlieka mokytoju paskirtas individualias uzduotis. 

16.14.6. svietimo pagalbos teikimo daznumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio 
mokiniui; 

16.14.7. mokytojams sudaromos salygos siekti geresnes svietimo kokybes juos 
konsultuojant, atliekant progimnazijos veiklos kokybes isivertinima bei sudarant salygas pagal 
progimnazijos metinius veiklos tikslus tobulinti kvalifikacija; 

16.14.8. mokiniu tevams (globejams, rupintojams) sudaromos ScJ:lygos bendradarbiauti su 
progimnazijos administracija, mokytojais, specialistais parenkant vaikui ugdymo programl:J:, forml:J:, 
sprendziant jo individuali4 poreiki4 tenkiniml:J:. 

16.15. neformaliojo vaik4 svietimo veiklos organizavimo: pasiulos, galimybes rinktis ir 
organizavimo bud4; minimalaus grupes dydzio neformaliojo vaik4 svietimo veikloms organizuoti: 

16.15 .1. visi progimnazijos mokiniai gali rinktis neformaliojo svietimo uzsiemimus; 
16.15.2. neformalusis svietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas; 
16.15.3. neformaliojo svietimo valandos skiriamos mokini4 saviraiskai, tobulinti tam tikros 

srities zinias, gebejimus ir jgudzius; 
16.15 .4. neformalusis svietimas organizuojamas atsizvelgiant i mokini4 poreikius siekiant 
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ugdyti j4 individualias kornpetencijas ir galirnybes; 
16.15 .5. neformalaus svietimo prograrnos rengiarnos atsizvelgiant i veiklos testinuma, 

progirnnazijos bendruomenes tradicijas, suderinamuma su rnokornuoju procesu, kolektyvu pasiekirnus, 
mokiniu poreikiu tyrirno rezultatus; 

16.15.6. neformalaus svietimo tvarkarastis sudarornas atsizvelgiant i higienos ir darbo 
saugos reikalavirnus, suderinarnas su pamoku tvarkarascius; 

16.15.7. neformaliojo vaiku svietimo veikla yra skirta menine, sportine ar kita veikla 
pasirinkusiu mokiniu asmeninems, socialinems, edukacinems, profesinems kornpetencijorns ugdyti. 
Neformaliojo svietimo skyrimo valandos svarstomos direktoriaus isakymu sudarytoje darbo grupeje, 
aptariarnos progirnnazijos taryboje. Sil:! veikla rnokiniai renkasi laisvai, ji igyvendinama realizuojant: 

16.15. 7 .1. neformaliojo svietimo programas, kurios rengiamos atsizvelgiant i progimnazijos 
mokiniu poreikius, bendruornenes tradicijas. Programa sudarorna vienerierns rnetarns; 

16.15.7.2. prograrnas rengia biireliu vadovai, jos suderinamos metodinese grupese ir 
patvirtinamos progirnnazijos direktoriaus isakymu; 

16.15. 7 .3. mokiniu skaicius neformaliojo svietimo grupeje yra ne mazesnis kaip 12 mokiniu; 
16.15.7.4. neformaliojo vaiku svietimo programos mokiniu atostogu metu vykdomos 

atsizvelgiant i mokiniu poreikius; 
16.15. 7 .5. neformaliojo vaiku svietimo rezultatai pateikiarni bureliu vadovu savianalizes 

anketose; 
16.15.7.6. neformaliajame vaiku svietime igytos kornpetencijos isryskeja progirnnazijos, 

rniesto, Respublikos konkursuose, varzybose, olirnpiadose, renginiuose. Konkursines veiklos rezultatai ir 
analize pateikiama progimnazijos bendruomenei stendiniame ar zodiniame pranesime. Dalyvavirnas 
renginiuose, konkursuose, olimpiadose fiksuojamas elektroniniame TaMo dienyne. 

16.16. rnokinio individualaus ugdyrno plano sudarymo ir reikalavimu siam planui 
nurnatyrno: 

16.16.1. norint padeti mokiniui sekmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas sudarant 
rnokinio individualu ugdymo plana, kuriuo siekiama padeti mokiniui planuoti, kaip pagal savo isgales 
pasiekti aukstesniu ugdymo (-osi) pasiekimu, ugdyti asmenine atsakomybe, del samoningo mokymosi 
gebejimo igyvendinti issikeltus tikslus; 

16.16.2. mokiniui, kuris mokomas namie, sudaromas individualus ugdymo planas. Jame 
nurnatorni rnokymosi tikslai, rnokinio rnokyrnosi indelis, planuojami mokytis dalykai, jierns skiriarnas 
pamoku skaicius, pasiekimu patikrinirno bildai. Mokinys rnokosi pagal progirnnazijos vadovo patvirtinta 
ir su vienu is mokinio tevu (globeju, riipintoju) suderinta pamoku tvarkarasti; 

16.16.3. rnokinio individual us ugdymo planas rengiarnas ir igyvendinamas 
bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokiniu tevams (globejams, rupintojams) ir progimnazijos 
direktoriaus pavaduotojui ugdymui, svietimo pagalbos specialistams. Sudarant individual4 ugdymo plan4 
atsizvelgiarna i rnokinio mokymosi pasiekirnus; 

16.16.4. rnokini4 individualiis ugdymo planai nuolat perziurimi ir,jeigu reikia, koreguojami. 
16.17. pamok4, skiriam4 mokinio ugdyrno poreikiarns tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

poreikio ir j4 panaudojimo: pamokos skiriamos mokini4 poreikiams tenkinti 1-4 klasese po 1 pamok4 
STE(A)M uzsiemimarns, 5 klasese po 2 pamokas antros uzsienio kalbos mokyrnui, po 1 parnokl:! lietuvi4 
kalbos ir matematikos konsultacijoms teikti, 6-8 klasese po 1 pamok4 - angl4 kalbos pagilintam 
rnokyrnui, lietuvi4 kalbos, rnaternatikos, konsultacijorns teikti; 

16.18. laikinaj4 grupi4 dydzio ir sudaryrno princip4: 
16.18.1. pradinio ugdyrno prograrnai jgyvendinti klases dalijamos i grupes: nuo pirmos 

klases per dorinio ugdyrno parnokas (kai mobili grupe ne maziau 10 mokiniai), nuo 2 klases per I-osios 
uzsienio kalbos pamokas (kai klaseje ne maziau kaip 21 mokinys); 

16.18.2. pagrindinio ugdyrno programos pirmai daliai jgyvendinti klases dalijamos i grupes: 
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nuo 5 klases per informaciniu technologiju, technologiju (atsizvelgiant j darbo vietu skaiciu kabinetuose, 
kuri nustato Higienos norma), 1-osios uzsienio kalbos, II-osios uzsienio kalbos (kai klaseje ne maziau kaip 
21 mokinys, isskyrus Il-aja uzsienio kalba - vokieciu (8 mokiniai). Dorinio ugdymo pamokose vienoje 
grupeje turi buti ne maziau kaip 1 0 mokiniu. 

16.18.3. laikinos grupes sudaromos pagal mokiniu poreikius, progimnazijos galimybes. 
16.19. Per diena lietuviu kalbai, uzsienio kalboms, technologijoms, matematikai, 

gerografijai, istorijai, biologijai skiriama ne viena, o dvi viena po kitos organizuojamas pamokas, taip 
sudarant salygas organizuoti projektinius darbus, pamokas kitose mokymo (-osi) aplinkose; 

16.20. pagilinto dalyku mokymo, kryptingo meninio ugdymo: 
16.20.1. vykdant kryptinga humanitarini, menini mokyma progimnazijoje 1-4 klasese viena 

savaitine valanda, suderinus su mokiniu tevais (globejais, nipintojais ), skiriama teatrui, sokiui, dailei arba 
dainavimui. Si valanda skiriama is parnoku, skirtu mokiniu ugdymo poreikiams tenkinti; 

16.20.2. II-oios uzsienio kalbos (rusu, vokieciu) mokymas pradedamas nuo 5 klases, skiriant 
valandas is pamoku, skirtu mokiniu ugdymo poreikiams tenkinti; 

16.20.3. 6-8 klasese vykdomas anglu kalbos pagilintas mokymas, skiriant valandas is 
pamoku, skirtu mokiniu poreikiams tenkinti. 

16.21. bendradarbiavimo su mokiniu tevais (globejais, rupintojais) tikslu, budu ir form 4: 
16.21.1. progimnazijos mokiniu tevams informacija, susijusi su Lietuvos Respublikos 

Vyriausybes, Svietimo mokslo ir sporto ministerijos bei mokyklos vykdoma svietimo politika teikiama 
progimnazijos tevu susirinkimuose, klases tevu susirinkimuose, progimnazijos intemeto svetaineje, 
,,Atvir4 duru" dienose, per elektronini dienyna TaMo; 

16.21.2. zinios apie mokinio pasiekimus, nuobaudas ir kita su mokinio mokymusi bei 
elgesiu susijusi informacija yra teikiama naudojant elektronini dienyna TaMo, mokinio tevams neturint 
galimybes naudotis intemetu ir apie tai informavus klases aukletoja, informacija karta per menesi teikiama 
rastu, naudojant elektronini dienyna TaMo ataskaita; 

16.21.3. esant isskirtinems situacijoms, mokytojai turi teise naudotis visornis rysio 
priemonemis, esanciomis progimnazijoje; 

16.21.4. informacija susijusi su pedagogu tarybos nutarimais, kai del mokinio priimami 
svarbiis sprendimai, teikiama rastu, registruojant specialiame zumale ir issiunciama registruotu laisku; 

16.21.5. klases vadovai ir dalyk4 mokytojai atsako uz informacijos pateikimq laiku; 
16.21.6. iskilus mokymosi, lankomumo ar elgesio problemoms tevus (globejus, rupintojus) 

informuoja klasi4 vadovai, dalyk4 mokytojai, socialinis pedagogas, progimnazijos administracija; 
16.21.7. klasiq vadovai organizuoja teminius tevq susirinkimus ne reciau kaip 2 kartus per 

metus pagal suderint::i- su administracija grafik::i-. Pirmas tev4 susirinkimas organizuojamas rugsejo menesj, 
kuriame tevai (globejai, rupintojai) supazindinami su mokymosi pasiekim4 ir pazangos vertinimo sistema; 

16.21.8. administracija du kartus per metus organizuoja teV4 susirinkimus pagal klasi4 
grupes, kuri4 metu tevai susitinka su administracija, N vaikus mokanciais mokytojais; 

16.21.9. du kartus per metus (rudenj ir pavasarj) organizuojamos ,,Atvit4 dur4" dierws, kuri4 
metu tevai (globejai, rupintojai) susitinka su dalyk4 mokytojais. Mokytojai tevams (gfobejams, 
rupintojams) asmeniskai pateikia informacij::i- apie j4 vaik4 mokymosi pasiekimus ir pazang::i-; 

16.21.10. progimnazijos Vaiko geroves komisijos nariai konsultuoja mokini4 tevus 
(globejus, rupintojus) del mokiniams tinkam4 edukacini4 aplinkl! namuose, vaiko motyvacijos skatinimo, 
pagalbos mokantis namuose; 

16.21.11. progimnazijoje veikia TeV4 komitetas, kurio nariai kelis kartus per metus susitinka 
su progimnazijos direktoriumi ir priima sprendimus svarbiais progimnazijai klausimais; 

16.21.12. mokini4 teV4 atstovai dalyvauja Progimnazijos taryboje, kuri priima sprendimus 
planuojant ir jgyvendinant ugdymo proces4, del progimnazijos priemoni4 ugdymo (-osi) kokybei gerinti, 
aptaria mokini4 pasiekimus ir pazang::i-, kitus progimnazijai svarbius dokumentus. 
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16.22. kitu progimnazijos ugdymo turinio igyvendinimo nuostatu: 
16.22.1. bendradarbiavimo su istaigomis, imonemis ar asociacijomis ir kt. tikslu ir budu: 
16.22.1.1. progimnazija sudarius bendradarbiavimo sutarti su Vytauto Didziojo 

universitetu: 
16.22.1.1.1. progimnazijoje vykdomas kryptingas meninis, humanitarinis, socialinis 

ugdymas; 
16.22.1.1.2. organizuojami bendri renginiai su VDU studentais ir destytojais; 
16.22.1.1.3. progimnazijos mokiniai naudojasi VDU laboratorijomis, kitomis edukacinemis 

aplinkomis; 
16.22.1.1.4. vykdomi bendri VDU ir progimnazijos projektai. 
16.22.1.2. progimnazija sudarius bendradarbiavimo sutartis su Kauno technologijos 

universitetu, Lietuvos sporto universitetu, Kauno kolegija, Vilniaus universiteto Kauno humanitariniu 
fakultetu, Kastu International, Kauno technikos profesinio mokymo centru, Kauno maisto pramones ir 
prekybos mokymo centru, Vilniaus kooperacijos kolegija, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu: 

16.22.1.2.1. organizuojami renginiai, susitikimai, isvykos j mokymo istaigas; 
16.22.1.2.2. studentai mokykloje atlieka praktika, vykdo tyrimus, destytojai veda seminarus 

mokyklos mokytojams. 
16.22.1.3. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su VDU ,,Rasos" gimnazija: 
16.22.1.3.1. vykdomi bendri VDU ,,Rasos" gimnazijos ir progimnazijos projektai. 
16.22.1.4. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su SPPC del OL WEDS patyciu prevencijos 

programos diegimo mokykloje: 
16.22.1.4.1. programa sekmingai idiegta, ivykdytas OPKUS; 
16.22.1.4.2. po auditoriu ivertinimo progimnazijai pratestas OL WEDS mokyklos sertifikato 

galiojimas, kuris ipareigoja toliau organizuoti progimnazijos veikla pagal OPPP principus. 
16.22.1.5. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Kauno VPK Dainavos policijos 

komisariatu: 
16.22.1.5 .1. vykdoma prevencine ir svieciamoji veikla; 
16.22.1.5 .2. organizuojami susitikimai su mokiniais ir j4 tevais; 
16.22.1.5.3. mokiniai dalyvauja projektuose, bendruose renginiuose. 
16.22.1.6. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Liaudies buities muziejumi, Lietuvos 

svietimo istorijos muziejumi, vykdomi bendri projektai, kultiirine veikla; 
16.22.1. 7. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Kauno darbo birza, vykdomas karjeros 

konsultavimas ir planavimas; 
16.22.1.8. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su VS! Dainavos poliklinika: 
16.22.1.8.1. vykdoma svietejiska veikla; 
16.22.1.8.2. vykdomi sveikos gyvensenos projektai. 
16.22.1.9. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Kauno pedagogine psichologine tarnyba; 
16.22.1.10. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Kauno plaukimo mokykla: 
16.22.1.10.1. Kauno plaukimo mokykloje vyksta kilno kultiiros pamokos; 
16.22.1.10.2. vykdomi bendri sveikos gyvensenos ugdymo projektai. 
16.22.1.11. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Kauno lopseliais-darzeliais ,,Girinukas" 

ir .Vaikyste": 
16.22.1.11.1. organizuojami renginiai, susitikimai, parodos; 
16.22.1.11.2. vedamos pamokos darzeliu parengiamuju grupiu aukletiniams. 
16.22.2. ugdymo karjerai organizavimo: 
16.22.2.1. ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis 

kulturinei, meninei, pazintinei veiklai, integruotas i mokomuosius dalykus, klases valandeles, mokyklos 
rengmms; 
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16.22.2.2. ugdyma karjerai organizuoja ugdymo karjerai darbo grupe, klasiu vadovai, 
dalyku mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas. U gdyma karjerai koordinuoja direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui atsakingas uz ugdyma karjerai; 

16.22.2.3. ugdymas karjerai vykdomas vadovaujantis siais principais: 
16.22.2.3 .1. prieinamumo. U gdymo karjerai paslaugos teikiamos visiems mokiniams, 

uztikrinant lygias galimybes, ivertinant poreikius; 
16.22.2.3.2. nesaliskumo, laisvo pasirinkimo ir asmenines atsakomybes uz karjeros 

sprendimus. U gdymo karjerai vykdytojai padeda mokiniui pasirinkti ir igyvendinti geriausias jo karjeros 
vystymo galimybes ir negali proteguoti savo ar kitu instituciju interesu. Kiekvienas mokinys 
savarankiskai apsisprendzia del asmenines karjeros perspektyvu, priima su mokymusi susijusius 
sprendimus. Turedamas laisve rinktis, mokinys taip pat prisiima atsakomybe uz savo pasirinkimus; 

16.22.2.3.3. individualizavimo. Ugdymo karjerai vykdomas atsizvelgiant j individualius 
mokiniu poreikius; 

16.22.2.3.4. paslaugu kokybes. Ugdymo karjerai vykdytojai atsakingi uz auksta ju teikiamu 
ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugu kokybe ir profesinio 
elgesio etikos laikymasi, 

16.22.2.4. ugdymas karjerai apima ugdymo karjerai, karjeros informavimo ir karjeros 
konsultavimo paslaugas; 

16.22.2.5. progimnazija vykdo mokiniu ugdyma karjerai: 
16.22.2.5 .1. atsizvelgdama i mokiniu amziaus tarpsnio ypatumus; 
16.22.2.5.2. sudaro salygas visiems mokiniams igyti karjeros kompetenciju (ziniu, gebejimu 

ir nuostatu apie save, mokymosi, saviraiskos ir darbo galimybes, karjeros sprendimu priernima, karjeros 
planavima, derinima su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavima); 

16.22.2.5.3. igyvendina svietimo ir mokslo ministro tvirtinama ugdymui karjerai skirta 
programa; 

16.22.2.5.4. organizuoja su ugdymu karjerai suderintas kulturine, menine, pazintine ir kitas 
veiklas bei neformaluj] svietima. 

16.22.2.6. ugdymas karjerai vykdomas: 
16.22.2.6.1. pradinio ugdymo mokiniams - integruojant ugdymo karjerai turini j ivairiu 

dalyku pamokas (1--4 klasese 5 pamokos per mokslo metus) ir neformalu ugdyma bendruju kompetenciju 
kontekste; 

16.22.2.6.2. pagrindinio ugdymo pirmosios dalies mokiniams - integruojant ugdymo 
karjerai turini i ivairiu dalyku pamokas bendruju kompetenciju kontekste (mokytojai pazymi tai 
ilgalaikiuose teminiuose planuose ne maziau kaip 1-2 pamokos per mokslo metus, priklausomai nuo 
savaitiniu pamoku skaiciaus), per klasiu vadovu veikla (1-2 klases valandeles per pusmeti), neformaluji 
svietima; 

16.22.2.6.3. sudarant salygas mokiniams gauti ir aptarti informacija apie mokymosi ir darbo 
galimybes; 

16.22.2.6.4. organizuojant profesini veiklinirna: isvykas j imones, istaigas ir darbo veiklos 
stebejima, praktine veikll! ir jgytos patirties aptariml!; 

16.22.2.6.5. vykdant mokini4 profesinj konsultaviml! (individual4 ir grupinj): 
16.22.2.6.5.1. sudarant mokiniams galimybes pazinti, jvertinti ir aptarti individualias 

savybes, galincias tureti jtakos karjerai (mokymuisi jvairiose pakopose, darbui); 
16.22.2.6.5.2. padedant sprysti klausimus susijusius su karjeros planavimu - mokymusi 

(individualaus svietimo teikimo, mokymosi krypties, mokymosi form4 rinkimasis) ir profesines veiklos 
rinkimusi; 

16.22.2.6.5 .3. padedant sprysti karjeros problemas, susijusias su socialiniais, sveikatos, 
psichologiniais ir kitais veiksniais, arba patariant kreiptis j kitus svietimo pagalbos specialistus. 
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16.22.2. 7. karjeros planavimo procese pasitelkiama progimnazijos bendruomene, 
darbdaviai ir j4 organizacijos, kiti socialiniai partneriai, visuomenines organizacijos, remejai ir kitos 
suinteresuotos grupes. 

16.22.3. reikalavimu mokiniu elgesiui: elgesi reglamentuoja mokiniu elgesio taisykles, 
patvirtintos mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjucio 31 d. isakymu Nr. V-123 .Del VDU ,,Atzalyno" 
progimnazijos mokiniu elgesio taisykliu tvirtinimo"; 

16.22.4. atleidimo nuo sporto, dailes, menu, choreografijos, muzikos pamoku: 
16.22.4.1. sporto, dailes, menu, choreografijos, muzikos mokyklas lankantys mokiniai tevu 

prasymu ir pristate pazymas is minetu mokyklu (per 15 dienu nuo pusmecio pradzios) gali bilti atleisti 
nuo 14 dalyku pamoku; 

16.22.4.2. sporto mokyklas lankantys mokiniai privalo laikyti normatyvus, o lankantys 
dailes, menu, choreografijos, muzikos mokyklas - pateikti pazyrna su ivertinimu. Pazymos pristatomos 
kiekvieno pusmecio pabaigoje (per 5 darbo dienas); 

16.22.4.3. gauti tevu prasymai ir pazymos segami mokiniu asmens bylose; 
16.22.4.4. atleisti nuo pamoku mokiniai privalo stebeti pamoka; 
16.22.4.5. nedalyvauti pamokoje leista, pateikus tevu prasyma destanciam mokytojui su 

nuoroda del atsakomybes uz vaiko sauguma; 
16.22.4.6. progimnazija mokiniams, atleistiems nuo kuno kulturos, dailes, menu, 

choreografijos, muzikos pamoku, siulo kite! veikla (informaciniame centre, bibliotekoje, karjeros 
konsultacijas, socialine veikla). 

16.22.4.7. Mokiniai, kurie atstovauja mokyklai varzybose, konkursuose, olimpiadose per 
atostogas, savaitgalio ar svenci4 dienomis, tos dienos iskaitomos i mokinio ugdymo dienu skaiciu. 
Mokinio tevu (globeju, nipintoju) prasymu poilsio dienos gali biiti nukeliamos i artimiausias dabo dienas. 

16.22.4.8. Mokiniui, kuris dalyvauja salies ir tarptautinese olimpiadose, varzybose gali buti 
suteikiama viena diena joms pasiruosti. Si diena iskaitoma i ugdymosi dienu skaiciu. 

16.23. Formuojant integralu ugdymo turini numatome per mokslo metus skirti pamoku: 
edukacinems programoms muziejuose - 8 val., ekskursines-edukacines programos - 12 val. 

17. Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytais atvejais progimnazija ugdymo proceso 
metu gali koreguoti progimnazijos ugdymo plane! arba mokinio individualu ugdymo plana, atsizvelgdama 
i mokymo lesas ir islaikydarna minimalu pamoku skaiciu dalyku bendrosioms programoms igyvendinti. 

TRECIASIS SKIRSNIS 
MOKINIO GEROVES UZTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS PROGIMNAZIJOJE 

18. Progimnazija, igyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies 
programas, sudaro salygas mokiniui mokytis mokiniu, mokiniu ir mokytoj4, kit4 progimnazijos 
darbuotoj4 pagarba vienas kitam grjstoje psichologiskai, dvasiskai ir fiziskai sveikoje ir saug10Je 
aplinkoje, uztikrina tinkam<! ir savalaiki reagavim<! i patyci4 ir smurto apraiskas. 

19. Progimnazija, jgyvendindama ugdymo turini, organizuoja kryptingas sveikos 
gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: vykdo ir i mokomuosius dalykus, klasi4 valandeles, 
neformal4 vaikl! svietim<!, progimnazijos renginius integruoja ilgalaiky OL WEUS patyci4 prevencijos 
program<!, apimanci<! patyci4, smurto, alkoholio, tabako ir kit4 psichik<! veikiancil! medzia~ vartojimo 
prevencij<!, sveikos gyvensenos skatinim<! ir sudaro S<!lygas kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti, 
igyvendindama Smurto prevencijos jgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. jsakymu Nr. V-190 ,,Del Smurto prevencijos 
jgyvendinimo mokyklose rekomendacijl! patvirtinimo". 

20. Progimnazija sudaro galimybes mokiniui kiekviencJc diencJc tarp 3-4 ir 4-5 pamok4 
uzsiimti fiziskai aktyvia veikla, kuri praplecia fizinio ugdymo pamokl! turinj. Progimnazijoje numatytos 
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dvi 20 min. fiziskai aktyvios pertraukos. 
21. Progimnazija, [gyvendindama progimnazijos ugdymo turini, vadovaujasi Lietuvos 

higienos norma HN 21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 
saugos reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjucio 10 
d. isakymo Nr. V- 773 .Del Lietuvos higienos normos HN 21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo" (toliau -Higienos norma). 

22. l progimnazijos ugdymo turini integruojama Sveikatos ir lytiskumo ugdymo bei rengimo 
seimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 
25 d. isakymu Nr. V-941 .Del Sveikatos ir lytiskumo ugdymo bei rengimo seimai programos 
patvirtinimo" (toliau - sveikatos programa). Sveikatos programa integruojama 1-4 klasese i pasaulio 
pazinimo ir lietuviu kalbos pamokas, 5---6 klasese - i gamtos ir zmogaus, istorijos, lietuviu kalbos pamokas 
ir i klases valandeles, 7-8 klasese - i biologijos, istorijos, lietuviu kalbos pamokas ir i klases valandeles, 
nurodant tai teminiuose planuose ir klasiu vadovu veiklos planuose. 

23. Progimnazija sudaro salygas mokiniui mokytis pagarba vienas kitam tarp mokiniu, 
mokiniu ir mokytoju, kitu progimnazijos darbuotoju gristoje, psichologiskai, dvasiskai ir fiziskai sveikoje 
ir saugioje aplinkoje, laiku pastebi ir nedelsiant sustabdo patyciu ir smurto apraiskas, uztikrina higienos 
reikalavimu nevirsijanti mokymosi kruvi: 

23.1. progimnazijos direktorius ir visa bendruomene atsako uz atviros, ramios, kurybingos, 
vertybines nuostatas puoselejancios, mokiniu ir mokytoju mokymuisi palankios edukacines kulturos 
kurima ir palaikyma progimnazijoje; 

23.2. progimnazijoje veikia Tolerancijos ugdymo centras; 
23.3. progimnazija vykdo OL WEUS patyciu prevencijos programa ir yra gavusi OL WEUS 

mokyklos sertifikata; 
23.4. mokiniu socialines pagalbos grupe ,,SoPa" padeda uztikrinti pradiniu klasiu mokiniu 

saugu elges] pertrauku metu, organizuoja uzsiemimus progimnazijos kieme, koridoriuose, klasese; 
23.5. irengtas uzdaras kiemelis pradiniu klasiu mokiniams; 
23.6. laikinosios grupes sudaromos ir klases dalijamos i grupes pagal mokiniu poreikius ir 

mokyklos galimybes, atsizvelgiant i darbo vietu skaiciu kabinetuose, kuri nustato Higienos norma. 
24. Progimnazijoje organizuojamos sporto sventes, tarpklasines krepsinio, sales futbolo, 

kvadrato varzybos, vyksta uzsiemimai Kauno plaukimo mokyklos Dainavos baseine. 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 
MOKINHJ MOKYMOSI KRUVIO REGULIA VIMAS 

25. Siekiant tausoti mokinio sveikata, progimnazijoje atliekama nuosekli mokiniu 
mokymosi kruvio stebesena. Mokiniui mokymosi kruvis per savaite yra optimalus ir paskirstytas 
proporcingai. Penktadieni organizuojama maziau pamoku nei kitomis savaites dienomis. 

26. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programa 1 klaseje per diena 
neorganizuojama daugiau kaip 5 pamokos, 2-4 klasese - 6 pamokos, pagrindinio ugdymo programa - ne 
daugiau kaip 7 pamokos per dien!!- l sj laikl! nejskaiciuojamas pailgintos dienos grupes veiklai organizuoti 
skirtas laikas. 

27. Progimnazija uztikrina, kad mokiniams per <lien!! nebu14 skiriamas daugiau kaip vienas 
kontrolinis darbas. Apie kontrolinj darb!! mokiniai informuojami pamokl! me14 ir per elektroninj TaMo 
dienynl! ne veliau kaip pries savaity. Kontroliniai darbai negali buti rasomi po ligos, atosto~, ,sventini4 
dien4. 

28. Tausojant mokini4 sveikatl!, optimizuojant mokymosi kruvius progimnazijoje, vykdoma 
mokini4 mokymosi kruvio ir skiriam4 nam4 darb4 stebesena. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui: 
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28.1. organizuoja ir vykdo mokiniu mokymosi kruvio bei mokiniams skiriamu namu darbu 
stebesena ir kontrole; 

28.2. organizuoja mokytoju bendradarbiavima sprendziant mokiniu mokymosi kruvio 
optimizavimo klausimus; 

28.3. uztikrina, kad mokiniams per diena nebutu skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis 
darbas. Apie kontrolini darba mokinius butina informuoti ne veliau kaip pries savaite. Nerekomenduojami 
kontroliniai darbai po atostogu ar sventiniu dienu. 

29. Progimnazija uztikrina, kad namu darbai: 
29.1. atitiktu mokinio galias; 
29.2. biitu tikslingi ir naudingi griztamajai informacijai apie mokinio mokymasi gauti, 

tolesniam mokymuisi; 
29.3. nebutu uzduodarni atostogoms; 
29.4. nebiitu skirti del ivairiu priezasciu neivykusiu pamoku turiniui igyvendinti. 
30. Progimnazijos mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo 

programa ir negali tinkamai atlikti namu darbu del nepalankiu socialiniu ekonominiu kulturiniu salygu 
namuose, sudarytos salygas juos atlikti progimnazijos Informaciniame centre, bibliotekoje ar prailgintos 
dienos grupeje. 

31. Didesnis uz minimalu privalomu pamoku skaicius dalykams, pasirenkamiesiems 
dalykams, dalyku moduliams mokytis mokiniams skiriamas, suderinus su mokiniu tevais (globejais, 
rupintojais) ir pritarta Progimnazijos tarybos posedyje (2017-06-27 protokolas Nr. 11-4). 

32. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikiu ar ilgalaikiu konsultaciju, Trumpalaikes 
konsultacijos (trumpesnes uz pamokos trukme) neiskaitomos i mokinio mokymosi kruvi, o ilgalaikes 
(trukme lygi pamokos trukmei) iskaitomos i mokymosi kruvi. Mokiniu tevai (globejai, rupintojai) 
elektroniniu dienynu TaMo informuojami apie mokiniui siuloma suteikti mokymosi pagalba, apie 
mokinio daroma pazanga. 

33. Mokinys progimnazijos direktoriaus isakymu atleidziamas nuo dailes, muzikos, sokio, 
fizinio ugdymo, isimties atvejais - ir nuo kitu dalyku pamoku (ar j4 dalies) lankymo, jei jis mokosi 
neformaliojo vaiku svietimo ir formaluji svietima papildancio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas 
formaluji svietima papildancio ugdymo programas ( ar yra jas baigys) ar kitas neformaliojo vaik4 svietimo 
programas. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamok4 mokinys atleidziamas, mokytojui 
susipazinus su formalaji svietiml! papildancio ugdymo ar neformaliojo vaik4 svietimo programomis. Si4 
program4 turinys turi dereti su bendnli4 program4 turiniu. 

34. Mokinys, atleistas nuo atitinkam4 men4 ar sporto srities dalyk4 pamok4, tuo metu gali 
uzsiimti kita veikla arba mokytis individualiai. Mokinys gali stebeti pamokl!, uzsiimti progimnazijos 
skaitykloje, informaciniame centre, vykdyti socialiny veikll!. Progimnazija uztikrina nuo pamok4 atleist4 
mokini4 sauguml! ir uzimtuml!. Jeigu pamoka, nuo kurios mokinys yra atleistas, jo tvarkarastyje yra pinna 
arba paskutine, gavus tev4 prasyml! su jrasu, kad tevai atsako uz vaiko sauguml! tuo metu, mokinys gali 
buti isleidziamas is pamokos. 

35. Mokiniq dailes, muzikos, sokio pasiekimai jskaitomi gavus pazyml! is neformaliojo 
svietimo jstaigos su mokinio pazymiais juos jrasant i mokinio pusmecio ar metinio jvertinimus, fizinio 
ugdymo - atsiskaicius mokykloje per pamokas pagrindinius normatyvus. 

PENKTASIS SKIRSNIS 
MOKINIV MOKYMOSI PASIEKIMV IR P AZANGOS VERTINIMAS 

36. Mokini4 mokymosi pasiekimq ir pazangos vertinimas yra progimnazijos ugdymo turinio 
dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokiniq pasiekimus ir pafang'I, vadovaujamasi 
U gdymo program4 aprasu, Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo 
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rnokyrnosi pagal bendrojo ugdyrno prograrnas tvarkos aprasu ir kitais teises aktais, reglamentuojanciais 
mokiniu pasiekimu ir pazangos vertinima. 

37. Planuojant progirnnazijos mokiniu pasiekirnus, nurnatant ugdyrnosi tikslus, 
atsizvelgiama i nacionaliniu ir tarptautiniu mokiniu pasiekimu tyrimu, pasiekimu vertinirno taikant 
standartizuotus testus progirnnazijoje rezultatus ir rekornendacijas del mokiniu pasiekimu gerinirno. 

38. Ugdyrno procesui igyvendinti ugdyrno prograrna skirstorna pusmeciais. 
39. Pradinese klasese taikorna ideografinio vertinirno sisterna, 6-8 klasese - 1 0 balu 

vertinirno sisterna, 5 klasese - ideografinio vertinirno sisterna ir 10 balu vertinirno sisterna. 
40. Planuodarnas 1 klases mokiniu pasiekirnus ir vertinima, rnokytojas susipazista su 

priesmokyklinio ugdyrno pedagogo parengtornis rekornendacijornis apie vaiko pasiekirnus. 
41. Nurnatant mokiniu, pradedanciu rnokytis pagal pagrindinio ugdyrno programa, pazangos 

ir pasiekimu vertinima, atsizvelgiarna ! pradinio ugdyrno prograrnos baigirno pasiekimu ir pazangos 
vertinirno aprase pateikta informacija bei su NMPP progirnnazijoje rezultatais ir rekornendacijas del 
mokiniu pasiekimu gerinirno. 

42. Ugdyrno procese vyrauja rnokytis padedantis vertinirnas - formuojarnasis vertinirnas, 
kuris rodo, ka konkreciai rnokiniai geba, yra pasieke ir k4 dar turi pasiekti ar tobulinti, rnokiniai rnokorni 
vertinti kitus ir patys isivertinti. 

43. Mokiniu pasiekimu patikrinirnas diagnostikos tikslais progirnnazijoje vykdornas 
reguliariai, kaip to reikalauja dalyko rnokyrnosi logika ir progirnnazijos susitarirnai: rnokiniai atlieka 
kontrolinius darbus ar kitas apibendrinamasias uzduotis, kurios rodo tarn tikro laikotarpio pasiekirnus, yra 
ivertinamos sutartine forma (pazymiais). Atliekant diagnostini vertinima atsizvelgiama ! formuojarnojo 
vertinirno rnetu surinkta informacija, Diagnostinio vertinirno informacija panaudojarna analizuojant 
mokiniu pazanga ir poreikius, keliant tolesnius rnokyrno ir rnokyrnosi tikslus. 

44. Progirnnazija, siekdarna padeti kiekvienarn rnokiniui pagal isgales pasiekti aukstesniu 
ugdyrno (-osi) rezultatu: 

44.1. pritaiko mokyma pagal rnokinio gebejimus, kad jis galetu siekti aukstesniu rezultatu; 
44.2. uztikrina mokiniu pazangos ir pasiekimu vertinirno budu ir formu derme 

progirnnazijoje (ypac rnokytojarns, dirbantierns toje pacioje klaseje ), vertinirno rnetu sukauptos 
informacijos sklaida per mokytoju, dirbanciu toje pacioje klasiu grupeje, rnetodinius susirinkimus, 
naudojant elektronini TaMo dienyna, metodiniu grupiu susirinkimuose, naudojant kontroliniu darbu ir 
atsiskaitymu grafikus, naudojant vieninga vertinirno sistema; 

44.3. informuoja mokiniu tevus (globejus, rupintojus) apie rnokini4 rnokyrnosi pazangq ir 
pasiekimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomen4 teisines apsaugos istatymu ir 
progirnnazijos nustatyta tvarka, kartu su rnokini4 tevais (globejais, rupintojais) per teV4 susirinkirnus, 
Progirnnazijos tarybos posedzius, TeV4 korniteto susirinkirnus aptaria rnokini4 darorn4 pafangq, 
rnokyrnosi pasiekirnus ir nurnato budus gerinti rnokinio ugdyrno (-osi) pasiekirnus, prireikus koreguoja 
rnokinio individual4 ugdyrno planq. 

45. Mokini4, besirnokanciq pagal pagrindinio ugdyrno prograrn4, pazanga ir pasiekirnai 
vertinarni pagal bendrosiuose prograrnose aprasytus pasiekirnus. Mokini4 zinios ir supratirnas, zini4 
taikyrno ir aukstesnieji rnqstyrno gebejirnai jvertinarni pazyrniais (pagal 10 bal4 skal(?). 

46. Vertinant rnokini4 pafangq ir pasiekirnus, ugdyrno procese vadovaujarnasi 
Bendrosiornis prograrnornis, Ugdyrno prograrn4 aprasais; atsizvelgiarna i nacionalini4 ir tarptautini4 
rnokini4 pasiekirn4 tyrirn4, pasiekirn4 vertinirno taikant NMPP rnokykloje rezultatus ir rekornendacijas 
del rnokini4 pasiekirn4 gerinirno: 

46.1. parnokose taikornas formalusis ir neformalusis vertinirnas, jsivertinirnas; 
46.2. informacija apie rnokini4 pasiekirnus fiksuojarna elektroniniarne TaMo dienyne, 1-4 

klasese rnokini4 pasiekirn4 aplankuose, pusrnetinese ir rnetinese ataskaitose; 
46.3. informacija apie rnokini4 pasiekirnus aptariarna ir analizuojarna rnetodini4 grupi4 
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susirinkimuose, Mokytoju tarybos posedziuose, Vaiko geroves komisijos posedziuose, direkciniuose 
posedziuose, progimnazijos isivertinimo darbo grupes susirinkimuose; 

46.4. informacija apie mokiniu pasiekimus ir pazanga panaudojama tolimesnei ugdomajai 
veiklai planuoti. 

47. Dalyku mokymosi pasiekimai pusmecio, modulio laikotarpio pabaigoje ivertinami 
atsizvelgiant i bendrosiose programose pateiktus mokiniu pasiekimu Iygiu pozymiu aprasymus ir 
ivertinami 10 balu sistemos pazymiais ar jrasu ,,jskaityta", ,,nejskaityta" arba ,,atleista". [rasas ,,atleista" 
irasomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendacija ir progimnazijos direktoriaus 
isakyma. Specialiosios medicinines fizinio pajegumo grupes mokiniu pasiekimai kuno kulturos pratybose 
vertinami irasu ,,jskaityta" arba ,,nejskaityta". 

48. Individuali mokinio pazanga stebima, fiksuojama individualiuose pazangos ir pasiekimu 
aplankuose. Individualios mokinio pazangos vertinime dalyvauja pats mokinys, jo tevai (globejai, 
riipintojai), ugdantys mokytojai ir kiti svietimo specialistai. Atsizvelgiant i vertinimo informacija, 
koreguojamas mokinio mokymasis. 

49. U gdymo laikotarpio pabaigoje mokinio ugdymo pasiekimus/rezultatus apibendrina ir 
fiksuoja jj ugdes dalyko mokytojas arba kitas teises aktais nustatytas asmuo, atsizvelgiant i atitinkamame 
ugdymo laikotarpyje gautus ivertinimus, susietus su numatytais pasiekimais bendrosiose programose. 
Vertinimo kriterijai mokinio pasiekimams ivertinti susieti su bendrosiose programose konkretaus dalyko 
aprasytais vertinimo aprasais ir zinomi besimokanciajam, 

50. Jeigu mokinys: 
50.1. neatliko progimnazijos numatytos vertinimo uzduoties (kontrolinio darbo ar kt.), 

mokinys per 2 savaites turi atsiskaityti. Iki atsiskatymo jis gali lankyti ilgalaikes ar trumpalaikes dalyko 
konsultacijas. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per 2 savaites neatsiskaite ir nepademonstravo 
pasiekimu, numatytu Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, jo pasiekimai prilyginami 
zemiausiam 10 balu sistemos ivertinimui ,,labai blogai"; 

50.2. neatliko progimnazijos numatytu laiku vertinimo uzduociu (kontroliniu darbu ir kt.) 
del svarbiu, progimnazijos vadovo pateisintu priezasciu (pavyzdziui, ligos ), ugdymo laikotarpio pabaigoje 
fiksuojamas irasas ,,atleista". Tokiais atvejais mokiniams, sugrizusiems i ugdymo procesa, suteikiama 
reikiama mokymosi pagalba. 

51. Progimnazija Nacionaliniame mokiniu pasiekimu patikrinime dalyvauja progimnazijos 
savininko teises ir pareigas igyvendinancios savivaldybes vykdomosios institucijos (savivaldybes 
mokyklos - biudzetines istaigos) ar progimnazijos vadovo sprendimu. Mokinio pasiekimu rezultatai 
neiskaiciuojami i ugdymo laikotarpio (pusmecio) ivertinima. 

SESTASIS SKIRSNIS 
MO KYM OSI P ASIEKIMV GERINIMAS IR MO KYM OSI P AGALBOS TEIKIMAS, 

JGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAM;\ 

52. Progimnazija sudaro salygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 
aukstesniu pasiekimu, 

53. Uz mokymosi pasiekirnu gerinima ir mokymosi pagalbos organizavima atsakingas 
direktoriaus pavaduotojas ugdymui (Direktoriaus 2019 m. geguzes 17 d. isakyrnas Nr. V-131 ). 

54. Mokiniu pasiekimai progimnazijoje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami 
kylantys mokymosi sunkumai, laiku nustatoma, kokios reikia pagalbos ypatingai mokiniams is seimu, 
kuriose nepalanki socialine, ekonomine ir kulturine aplinka, migrantams ir kitiems, kuri4 lietuvi4 kalba 
nera gimtoji, taip pat antrameciaujantiems. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami 
progimnazijos svietimo pagalbos specialistai, mokinio tevai (globejai, rupintojai) ir kartu tariamasi del 
mokymosi pagalbos suteikimo. Auksciausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams taip pat 
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siiiloma ir suteikiama reikiama mokymosi pagalba, rekomenduojama neformaliojo vaiku svietimo veikla 
progimnazijoje (,,Gabi4 vaiku ugdymo akademija") ar uz mokyklos ribu ir dalykines konsultacijos. 

55. Progimnazija mokymosi pagalba teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. 
Mokymosi pagalbos mokiniui suteikiama, jeigu jo vieno ar keliu dalyku pasiekimu lygis zemesnis, nei 
numatyta Pradinio bei Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pazangos, jei 
mokinio kontrolinis darbas ivertintas nepatenkinamai, mokinys <lei ligos ir kitu priezasciu praleido daug 
pamoku. 

56. Mokymosi pagalba suteikiama laiku ir atitinka mokinio mokymosi galias. Mokymosi 
pagalbos daznumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui, atsizvelgus i mokancio 
mokytojo rekomendacijas. 

57. Mokymosi pagalba teikiama: 
57.1. pamokoje, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo turini, parenkant metodus, 

mokymo (-osi) tempa; 
57.2. organizuojant paciu rnokiniu pagalba kitiems mokiniams (socialine veikla); 
57.3. pagal atskira grafika, nedidinant mokiniu mokymosi kruvio, organizuojamos 

konsultacijos gabiems ir mokymosi sunkumu turintiems 1-8 klasiu mokiniams; 
57.4. sudarant laikinasias grupes pagal mokiniu mokymosi poreikius; 
57.5. sudaromos galimybes mokytojams tobulinti profesines zinias, ypatingai dalykines 

kompetencijas ir gebejimus, individualizuoti ugdyma, organizuoti ugdymo procesa ivairiu gebejimu ir 
poreikiu mokiniams, bemiukams ir mergaitems, Mokytojams sudarytos galimybes prireikus pasitelkti 
svietimo pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsizvelgiant i mokiniu 
mokymosi pagalbos poreikius. 

58. Mokymosi pagalba organizuojama priimant sprendimus ir analizuojant panaudotu 
priemoniu poveiki. 

59. Pagal poreiki, bet ne reciau nei karta per 2 menesius, kartu su mokiniu, mokinio tevais 
(globejais, rupintojais) Vaiko geroves komisija sprendzia mokiniu velavimo i pamokas ir j4 nelankymo 
priezastis, 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 
NEFORMALIOJO V AIKTJ SVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

60. Progimnazija sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypatingai turinciam nepalankias 
socialines, ekonomines, kultiirines salygas namuose, turintiems specialiuju ugdymosi poreikiu pasirinkti 
jo poreikius atitinkancias ivairiu krypciu neformaliojo vaiku svietimo programas. 

61. Progimnazija kiekvienu mokslo metu pabaigoje, bendradarbiaudama su progimnazijos 
taryba, ivertina ateinanciu mokslo metu mokiniu neformaliojo svietimo poreikius, juos tikslina mokslo 
metu pradzioje ir, atsizvelgdama i juos, siulo neformaliojo svietimo programas. 

62. Atsizvelgiant i neformaliojo vaiku svietimo ypatumus, veikla vykdoma: 
62.1. aplinkose, padedanciose igyvendinti neformaliojo vaiku svietimo tikslus; 
62.2. neformaliojo vaiku svietimo veiklai igyvendinti skiriamos valandos, atsizvelgus i 

veiklos pobudi, periodiskuma, trukme. Valandos nustatomos mokslo metams kiekvienai ugdymo 
programai. 

63. Progimnazija kiekvien4 mokslo met4 pabaigoje jvertina ateinanciaj4 mokslo me14 
mokini4 neformaliojo svietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo me14 pradzioje ir atsizvelgusi i 
juos siulo neformaliojo svietimo programas. 

64. Neformaliojo vaik4 svietimo programos rengiamos atsizvelgus i bendruosius is 
valstybes ir savivaldybi4 biudzet4 finansuojam4 program4 kriterijus, tvirtinamus svietimo ir mokslo 
ministro. 
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65. Neformaliojo vaiku svietimo grupes mokiniu skaiciu progimnazija nustato pagal turimu 
mokymo lesu dydi. 

66. Progimnazija siulo mokiniams skirtingu krypciu programas, atitinkancias j4 saviraiskos 
poreikius, padedancias atsiskleisti pomegiams ir talentams, kurios ugdo savarankiskuma, sudaro salygas 
bendrauti ir bendradarbiauti. Neformaliojo vaiku svietimc programose dalyvaujantys mokiniai 
registruojami Mokiniu registre. Neformaliojo svietimo valandos paskirstomos atsizvelgiant i mokiniu 
pageidavimus, lankomuma, mokyklos tradicijas, veiklos testinuma, bureliu pasiekimus. [vairiu gabumu 
bei poreikiu mokiniu ugdymui siulorni menu, sveikos gyvensenos ir sporto, intelektualinio, socialino bei 
pazintinio ugdymo bureliai: 

66.1. gabieji mokiniai ugdomi steigiant neformaliojo svietimo burelius (,,Gabi4 vaiku 
akademija", gamtamoksline laboratorija), dalyvaujant tarpdiscipilinineje itin gabiu mokiniu ugdymo 
programoje Kauno mieste; 

66.2. atlikus spec. poreikiu mokiniu tyrima siulomi N gebejimus ir poreikius atitinkantys 
bureliai. 

ASTUNTASIS SKIRSNIS 
UGDYMO TURINIO INTEGRA VIMAS 

67. Progimnazija, siekdama optimizuoti mokiniu mokymosi krirvius, integruoja 
integruojarnasias programas i dalyku turini ir neformaluj] svietima, 

68. Alkoholio, tabako ir kitu psichika veikianciu medziagu vartojimo prevencijos programa, 
patvirtinta Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. isakymu Nr. ISAK-494 
.Del Alkoholio, tabako ir kitu psichika veikianciu medziagu vartojimo prevencijos programos 
patvirtinimo", integruojama 1-4 klasese 5 val. i pasaulio pazinimo pamokas, 5---6 klasese - po 3 val. i 
gamtos ir zrnogaus pamokas ir po 3 val. i klases valandeles, 7 klasese - 3 val. j biologijos pamokas, 3 val. 
j klases valandeles, 8 klasese - 1 val. j chemijos pamokas, 2 val. i biologijos pamokas ir 3 val. i klases 
valandeles, nurodant tai teminiuose planuose ir klasiu vadovu veiklos planuose. 

69. Sveikatos ir lytiskumo ugdymo bei rengimo seimai bendroji programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. isakymu Nr. V-941 .Del Sveikatos 
ir lytiskumo ugdymo bei rengimo seimai programos patvirtinimo" (toliau - sveikatos programa), 
integruojama 1-4 klasese i pasaulio pazinimo ir lietuviu kalbos pamokas, 5---6 klasese - i gamtos ir 
zmogaus, istorijos, lietuviu kalbos pamokas ir i klases valandeles, 7-8 klasese - i biologijos, istorijos, 
lietuviu kalbos pamokas ir i klases valandeles, nurodant tai teminiuose planuose ir klasiu vadoV4 veiklos 
planuose. 

70. Pagrindinio ugdymo etnines kulturos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandzio 12 d. jsakymu Nr. V-651 ,,Del Pagrindinio 
ugdymo etnines kulturos bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etnines kulturos bendrosios 
programos patvirtinimo", 5-8 klasese integruojama i mokomaj4 dalyk4 turini, neformalaji svietimq, 
mokyklos renginius, isvykas, socialiny veiklq, nurodant tai teminiuose planuose ir klasi4 vadoV4 veiklos 
planuose. 

71. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo 
ministro 2014 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. V-72 ,,Del Ugdymo karjerai programos patvirtinimo", 1-8 
klasese integruojama i vis4 dalyk4 program4 turinj, neformalajj svietimq, klases valandeles, nurodant tai 
teminiuose planuose ir klasi4 vadov4 veiklos planuose. 

72. Zmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos svietimo ir 
mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. jsakymu Nr. V-1159 ,,Del zmogaus saugos bendrosios programos 
patvirtinimo", pradinese klasese integruojama i pasaulio pazinimo pamokas, nurodant tai teminiuose 
planuose. 
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73. Sveikatos ir lytiskumo ugdymo bei rengimo seimai bendroji programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. isakymu Nr. V-941 .Del sveikatos 
ir lytiskumo ugdymo bei rengimo seimai bendrosios programos patvirtinimo" pradinese klasese 
integruojama i pasaulio pazinimo ir fizinio ugdymo pamokas, nurodant tai teminiuose planuose. 

74. OL WEUS patyciu prevencijos programa 1-8 klasese integruojama i visus mokomuosius 
dalykus, klases valandeles, mokyklos renginius, popamokines veiklas, nurodant tai teminiuose planuose 
ir klasiu vadovu veiklos planuose. 

75. Dienyne integruojamu pamoku apskaitai uztikrinti nurodoma tema dalykui skirtame 
apskaitos puslapyje. 

76. Integruojamo dalyko mokiniu pasiekimu ir pazangos vertinimas fiksuojamas TaMo 
dienyne tame dalyke, i kuri yra integruojama programa ir iskaiciuojama i to dalyko pusmecio (metinius) 
rezultatus. 

77. Progimnazija analizuoja, kaip ugdymo procese igyvendinamas ugdymo turinio 
integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalyku bendrosiose programose numatytu rezultatu, ir 
priima sprendimus del tolesnio turinio integravimo tikslingumo ir mokymo organizavimo budu. 

DEVINTASIS SKIRSNIS 
DAL YKlJ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

78. Progimnazija intensyvina dalyku mokyma per diena. Intensyvinant mokymasi per diena 
Iietuviu kalbai, uzsienio kalboms, matematikai, geografijai, biologijai, fizikai, chemijai, istorijai, 
technologijoms skiriama ne viena, o dvi viena po kitos organizuojamos pamokos, taip sudarant salygas 
organizuoti eksperimentus, projektinius darbus, pamokas kitose mokymo (-osi) aplinkose. 

79. Progimnazijos nustatytas pamoku skaicius mokiniui per savaite negali virsyti 
maksimalaus pamoku skaiciaus, nustatyto pagal Higienos norma, 

80. Sprendimus del dalyku intensyvinimo, besimokantiesiems pagal pradinio ar pagrindinio 
ugdymo programa priima progimnazija, derindama progimnazijos ir mokiniu mokymosi poreikius; 
intensyvinant dalyko mokyma islaikomas bendras pamoku, skirtu dalykui per dvejus metus, skaicius. 

DESIMTASIS SKIRSNIS 
UGDYMO DIFERENCIJA VIMAS 

81. Diferencijuotu ugdymu atsizvelgiame i mokinio turima patirti, motyvacija, interesus, 
siekius, gebejimus, mokymosi stiliu, pasiekimu lygius, nes mokiniui pagal tai pritaikomi mokymosi 
uzdaviniai ir uzduotys, ugdymo turinys, metodai, mokymo (-osi) priernones, mokymosi tempas, 
mokymosi aplinka. Diferencijuoto ugdymo tikslas - sudaryti salygas kiekvienam mokiniui sekmingiau 
siekti individualios pazangos. Juo taip pat kompensuojami brendimo, mokymosi tempo netolygumai, 
atsirandantys vertikaliojo skirstymo klasemis pagal mokiniu amziu sistemoje. 

82. Diferencijavimas taikomas: 
82.1. mokiniui individualiai; 
82.2. mokiniu grupei: 
82.2.1. tam tikriems tikslams pasiekti, pavyzdziui: pasiekimu skirtumams mazinti, 

gabumams pletoti, skirtingoms mokymosi strategijoms igyvendinti; 
82.2.2. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokiniu darbai, darbo grupes) 

grupes galima sudaryti is misriu arba panasiu polinkiu, interesu mokiniu. 
83. Mokiniu perskirstymas ar priskyrimas grupei, nepazeidziantis j4 priklausymo nuolatines 

klases bendruomenei, yra laikinas - tik tam tikro dalyko pamokoms arba tik tam tikroms uzduotims atlikti. 
Del pergrupavimo tikslu ir principu tariamasi su mokiniu tevais (globejais, rilpintojais), jis neturi daryti 
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zalos mokinio savivertei, tolesnio mokymosi galimybems bei mokiniu santykiams klaseje ir 
progimnazijoje. 

84. Progimnazija, vykdydama saves isivertinima bei kitas apklausas, metodiniu grupiu 
susirinkimuose, Metodines tarybos susirinkimuose, Mokytoju tarybos susirinkimuose, isplestiniuose 
Direkcines tarybos posedziuose analizuoja, kaip ugdymo procese igyvendinamas diferencijavimas, kaip 
mokiniams sekasi pasiekti dalyku bendrosiose programose numatytus pasiekimus, ir priima sprendimus 
del tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant sprendimus atsizvelgiama j mokinio mokymosi 
motyvacija ir ugdymo turinio pasirinkima, individualia pazanga ir samoningai keliamus mokymosi 
tikslus. 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 
MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

85. Mokinio individualus ugdymo planas - tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 
mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti aukstesnius ugdymo (-osi) 
pasiekimus, prisiimti asmenine atsakomybe, igyti reikiamas kompetencijas, issikelti igyvendinamus 
tikslus ir j4 siekti. 

86. Mokiniui, kuris mokomas namie ar asmeniui sugrizusiam is uzsienio, sudaromas 
individualus ugdymo planas. Jame numatomi planuojami mokytis dalykai, jiems skiriamas pamoku 
skaicius, numatyti mokymosi uzdaviniai, apibrezti sekmes kriterijai, numatytas mokinio indelis j 
mokymasi, reikiama mokymosi pagalba. Mokinys mokosi pagal progimnazijos direktoriaus patvirtinta ir 
su vienu is mokinio tevu (globeju, nipintoju) suderinta pamoku tvarkarasti. Mokymosi tikslai, pasiekimu 
patikrinimo budai ir vertinimas numatomi mokytojo ilgalaikiame teminiame plane. Sudarant individualu 
ugdymo plana atsizvelgiama j mokinio mokymosi pasiekimus. 

87. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir igyvendinamas bendradarbiaujant 
mokytojams, mokiniams, mokiniu tevams (globejams, riipintojams), progimnazijos direktoriaus 
pavaduotojui ugdymui ir svietimo pagalbos specialistams. 

88. Mokiniu individualus ugdymo planai progimnazijoje perziurimi 2 kartus per metus ir, 
jeigu reikia, koreguojami. 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 
MOKYKLOS IR MOKINllJ TEVlJ (GLOBEJlJ, RUPINTOJlJ) BENDRADARBIA VIMAS 

89. Progimnazijos mokiniu tevu (globeju, nipintoju) atstovai dalyvauja progimnazijos 
ugdymo plano darbo grupes veikloje ir jo igyvendinime. 

90. Mokiniu tevai (globejai, rupintojai) nuolat informuojami apie progimnazijoje 
organizuojama ugdymo procesa, mokymosi pasiekimus, mokymo (-osi) pagalbos teikima: 

90.1. progimnazijos mokiniu tevams (globejams, rilpintojams) informacija, susijusi su LR 
Vyriausybes, Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei progimnazijos vykdoma svietimo politika 
teikiama progimnazijos tevu susirinkimuose, klases tevu susirinkimuose, progimnazijos intemeto 
svetaineje, .Atviru duru" dienose, naudojant elektronini dienyna TaMo; 

90.2. zinios apie mokinio pasiekimus, nuobaudas ir kita su mokinio mokymusi bei elgesiu 
susijusi informacija yra teikiama naudojant elektronini dienyna TaMo, mokinio tevams (globejams, 
rupintojams) neturint galimybes naudotis intemetu ir apie tai informavus klases vadova, informacija karta 
per menesi teikiama rastu, naudojant elektroninio dienyno TaMo ataskaita; 

90.3. esant isskirtinems situacijoms, mokytojai turi teisy naudotis visomis rysio 
priemonemis, esanciomis progimnazijoje; 

90.4. informacija, susijusi su Mokytoj11 tarybos nutarimais, kai del mokinio priimami 



23 

svarbus sprendimai, teikiama rastu ir issiunciama registruotu laisku; 
90.5. klases vadovai ir dalyku mokytojai atsako uz informacijos pateikima laiku; 
90.6. iskilus mokymosi, lankomumo ar elgesio problemoms, tevus (globejus, rupintojus) 

informuoja klasiu vadovai, dalyku mokytojai, socialinis pedagogas, progimnazijos administracija; 
90.7. klasiu vadovai organizuoja teminius tevu susirinkimus ne reciau kaip 2 kartus per 

metus pagal suderinta su administracija grafika. Pirmas tevu susirinkimas organizuojamas rugsejo menesi, 
kuriame tevai supazindinami su mokymosi pasiekimu ir pazangos vertinimo sistema; 

90.8. administracija du kartus per metus organizuoja tevu susirinkimus pagal klasiu grupes, 
kuriu metu tevai (globejai, riipintojai) susitinka su administracija, j4 vaikus mokanciais mokytojais; 

90.9. du kartus per metus organizuojamos .Atviru duru" dienos, kuriu metu tevai (globejai, 
riipintojai) susitinka su mokanciais mokytojais. Mokytojai tevams (globejams, riipintojams) asmeniskai 
pateikia informacija apie j4 vaiku mokymosi pasiekimus ir pazanga; 

90.10. progimnazijos Vaiko geroves komisijos nariai konsultuoja rnokiniu tevus (globejus, 
rupintojus) del mokiniams tinkamu edukaciniu aplinku namuose, vaiko motyvacijos skatinimo, pagalbos 
mokantis namuose. 

91. Progimnazijoje veikia TeV4 komitetas, kurio nariai kelis kartus per metus susitinka su 
progimnazijos direktoriumi ir priima sprendimus svarbiais progimnazijai klausimais. 

92. Mokiniu tevu atstovai dalyvauja Progimnazijos taryboje, kuri priima sprendimus 
planuojant ir igyvendinant ugdymo procesa, del progimnazijos priemoniu ugdymo (-osi) kokybei gerinti, 
aptaria mokiniu pasiekimus ir pazanga, kitus progimnazijai svarbius dokumentus. 

93. Progimnazija uztikrindama, kad vyktu abipusis ir savalaikis griztarnosios informacijos 
apie mokiniu rnokymasi perdavimas tarp progimnazijos ir mokiniu tevu (globeju, rupintoju) naudoja 
elektronini TaMo dienyna. 

94. Progimnazija, igyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies 
programa, skatina (ir konsultuoja) mokiniu tevus (globejus, rupintojus): 

94.1. sukurti mokiniams tinkama, skatinancia mokytis, edukacine aplinka namuose; 
94.2. kelti vaikams pagristus mokymosi lukescius ir motyvuoti mokytis; 
94.3. padeti vaikams mokytis namuose; 
94.4. palaikyti ir stiprinti dvasinius rysius su vaiku, jj ramiai isklausyti, patarti, padeti, 

dometis vaiko veiklomis progimnazijoje ir uz jos ribu; 
94.5. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo svietimo veiklose progimnazijoje 

ir uz jos ribu. 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 
ASMENlJ, BAIGUSllJ UZSIENIO V ALSTYBES AR TARPTAUTINES ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALJ AR PRADINIO, 
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAM,\, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

95. Progimnazija priima atvykusi asmenj, baigusj uzsienio valstybes, tarptautines 
organizacijos pradinio, pagrindinio pirmosios dalies ugdymo programos dalj ar pradinio ugdymo 
programq (toliau - tarptautine bendrojo ugdymo programa), mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi 
tvarkos aprasq, informuoja savivaldybes vykdomajq institucijq ar jos jgaliotq asmenj ir numato atvykusio 
mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvq, kurios tikslas - veiksmingai reaguoti i atvykusi4 
mokytis asmen4 poreikius ir, bendradarbiaujant su j4 tevais (globejais ir rupintojais) ar teisetais atstovais, 
sudaryti mokiniams galimybes sklandziai integruotis j Lietuvos svietimo sistemq: 

95 .1. isklauso atvykusiaj4 asmen4 lukescius ir norus del mokymosi kartu su bendraamziais, 
svietimo pagalbos poreikio ar poreikio tam tikr~ dalj laiko intensyviai mokytis lietuviq kalbos; 

95.2. aptaria progimnazijos teikiamos pagalbos formas ir budus; progimnazijos, mokinio ir 
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tevu isipareigojimus; 

95.3. progimnazija parengia atvykusio mokinio, baigusio tarptautines bendrojo ugdymo 
programos dali ar visa programa, integracijos j progimnazijos bendruornene plana, isanalizuoja, kokia 
pagalba butina mokinio sekrn ingai adaptacijai, prireikus - mokinio individualu ugdymo plana: 

95 .3 .1. numato adaptacinio laikotarpio orientacine trukme; 
95.3.2. pasitelkia mokinius savanorius, padesiancius atvykusiam mokiniui sklandziai 

isitraukti j progimnazijos bendruomenes gyvenima; 
95.3.3. numato klases vadovo, mokytoju darba su atvykusiu mokiniu ir mokinio tevais 

(globejais, nipintojais ); 
95.3.4. organizuoja mokytoju konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programu 

skirtumams likviduoti; 
95.3.5. numato atvykusio mokinio per adaptacini laikotarpi individualios pazangos 

stebejima; 
95.3.6. siulo neformaliojo vaiku svietimo veiklas, kurios padetu mokiniui greiciau 

integruotis; 
95 .3. 7. kai mokinys nemoka ar menkai moka lietuviu kalba, organizuoja jo lietuviu kalbos 

mokymasi intensyviu budu (ilgalaikiu mokslutaciju metu ar skiriant papildomas valandas is valandu 
mokymosi poreikiams tenkinti), kartu uztikrina, kad dali laiko jis mokytusi kartu su bendraamziais. 
Intensyviai lietuviu kalbos mokoma (-asi) iki vieneriu metu (isimtiniais atvejais ir ilgiau), o pagalbos 
teikimas numatomas keleriems (2-4) metams. 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 
LAIKINlJJlJ MOKYMOSI GRUPllJ SUDARYMAS, KLASilJ DALIJIMAS 

96. Progimnazija, igyvendindama pradinio ir pagrindinio pirmosios dalies ugdymo 
programas, nustato laikinosios mokymosi grupes dydi pagal skirtas mokymo lesas. Mokiniu skaicius 
laikinojoje grupeje negali buti didesnis nei teises aktais nustatytas didziausias mokiniu skaicius klaseje. 

97. Progimnazijos ugdymo turiniui igyvendinti klase dalijama j grupes arba sudaromos 
laikinosios grupes: 

97 .1. doriniam ugdymui, jeigu tos pacios klases mokiniai yra pasirinke ir tikyba, ir etika, 
Nesusidarius 10 mokiniu grupei etikai ar tikybai mokytis sudaroma grupe is keliu klasiu mokiniq; 

97.2. uzsienio kalboms mokyti, jei klaseje mokosi ne maziau kaip 21 mokinys; 
97 .3. informaciniu technologiju ir technologiju dalykams mokyti, atsizvelgiant i darbo vietu 

kabinetuose skaiciu, kuri nustato Higienos norma. 
98. Klase j grupes gali buti dalijamos ir sudaromos laikinosios grupes mokymosi, svietimo 

pagalbai teikti (pavyzdziui, konsultacijoms ir pan.), lietuviu kalbai, matematikai, fizikai, chemijai pagal 
mokiniu galias ir poreikius mokyti, bet tik tuo atveju, jeigu progimnazijai pakanka mokymo Iesu. 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 
MOKINllJ MOKYMAS NAMIE 

99. Mokiniu mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokiniu mokymo 
stacionarineje asmens sveikatos prieziuros jstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprasu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsejo 26 d. jsakymu Nr. V-1405 ,,Del 
Mokini4 mokymo stacionarineje asmens sveikatos prieziuros jstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos 
apraso patvirtinimo", ir Mokymosi form4 ir mokymo organizavimo tvarkos aprasu. 

100. Mokiniai namie mokomi savarankisk:u mokymo proceso organizavimo budu. 
Mokiniui, mokomam namie, progimnazijos administracija, suderinusi su mokinio tevais (globejais, 
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rupintojais) ir atsizvelgdama j gydytoju konsultacines komisijos rekomendacijas, parengia individualu 
ugdymo plana, 

101. Namie mokomam mokiniui savarankisku mokymo proceso organizavimo budu 1-3 
klasese skiriama 9 savaitines ugdymo valandos, 4 klasese - 11 savaitiniu ugdymo valandu, 5-6 klasese 
skiriarna 12 savaitiniu ugdyrno valandu, 7-8 klasese - 13 savaitiniu ugdyrno valandu. Dali pamoku 
gydytoju konsultacines komisijos leidimu mokinys gali lankyti progimnazijoje arba mokytis nuotoliniu 
mokymo proceso organizavimo bildu. 

102. Suderinus su mokinio tevais (globejais, rupintojais ), progimnazi jos direktoriaus 
isakymu mokinys gali nesimokyti menu, dailes, muzikos, technologiju ir fizinio ugdymo. Dienyne ir 
mokinio individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomu dalyku irasoma ,,atleista". Dalis 
pamoku, gydytojo leidimu lankomu progimnazijoje, irasoma j mokinio individualu ugdymo plana, 
Progimnazijos sprendimu mokiniui, besimokanciam namuose, gali buti skiriama iki 2 papildornu pamoku 
per savaite. Sias pamokas panaudoti is pamoku mokyklos nuoziura mokinio pasiekimams gerinti. 

SESIOLIKTASIS SKIRSNIS 
UGDYMO ORGAZNIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU MOKYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO BUDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI KASDIENIU 
MOKYMO PROCESO ORGANIZA VIMO BUDU 

103. Progimnazija, suderinusi su steigeju ir iteisinusi nuotolinio mokymo proceso 
organizavimo buda progimnazijos nuostatuose, priima sprendima mokiniams, kurie mokomi kasdieniu 
mokymo proceso organizavimo budu, 5-8 klasiu mokiniams iki 10 procentu ugdymo procesui skiriamo 
laiko per mokslo metus. igyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo biidu. 

104. Sprendima ugdymo procesa igyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 
budu ir kasdieniu mokymo proceso organizavimo biidu, kokia ugdymo proceso dali, kada, kokios klases 
mokiniai mokysis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budu ir kt. progimnazija iteisina Nuotolinio 
darbo tvarkos aprase, patvirtintame VDU ,,Atzalyno" direktoriaus 2020 m. rugpjilcio 31 d. isakymu 
Nr. V-102. Ugdymo programas igyvendinant dviem budais, uztikrinama, kad mokiniai pasiektu 
numatytus mokymosi pasiekimus ir nepatirtu mokymosi praradimu. 

105. Organizuojant ugdymo procesa nuotoliniu mokymo proceso organizavimo biidu, 
vadovaujamasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo biidu kriteriju aprasu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. isakymu Nr. V-1006 .Del 
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo biidu kriteriju apraso patvirtinimo". 

106. Organizuojant ugdymo procesa nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budu, 
ivertinamos mokiniu mokymosi salygos namuose, aprupinimas mokymosi priemonemis, reikalingomis 
dalyvauti nuotolinio mokymosi procese be salinamos priezastys, del kuriu mokiniai negali mokytis 
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budu, Pastebejus, kad mokinio namuose nera sqlym mokytis, 
sudaromos sqlygos mokytis mokykloje. 

107. Organizuojant ugdymo procesq nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budu, 
uztikrinamas vis4 mokymui butin4 mokymosi istekli4 organizavimas, struktura. Sukurta progimnazijos 
mokytoN ir pagalbos mokiniui specialist4 bendradarbiavimo platforma, kurioje mokytojai gali dalytis 
veiklomis, kurybini4 uzduoci4, svietimo pagalbos mokiniams, prevencines veiklos vykdymo idejomis. 

108. Pradejus ugdymo procesq organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budu 
visas ugdymo procesui skirtas laikas kiekvienai klasei skiriamas sinchroniniam ugdymui. 

109. lgyvendinant ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budu, 
pritaikomas pamok4 tvarkarastis sinchroniniam ugdymui organizuoti. Ugdymo proceso tvarkarastis, jo 
keitimai mokiniui, mokinio tevams (globejams, rupintojams) zinomi is anksto. Sinchroninio ugdymo 
nepertraukiama trukme - 90 min. Organizuojant ugdymo procesq nuotoliniu mokymo proceso 
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organizavimo budu, nustatoma pertrauku trukme, is kuriu viena - ilgesnes trukmes, skirta pietu pertraukai. 
110. Nuotolinis mokymas (-asis) organizuojamas bendroje mokymo valdymo aplinkoje MS 

Office 365 ir TaMo. 
111. Nuotoliniam mokytoju bendravimui ir bendradarbiavimui su mokiniais, j4 tevais 

(globejais, rupintojais) naudojamas elektroninis dienynas TaMo. 
112. Bendravimui ir bendradarbiavimui su mokiniais sinchroniniu bildu naudojamos 

internetinems vaizdo konferencijoms skirtos MS Office 365 ir Zoom platformos. 
113. Mokiniu mokymosi apskaita tvarkoma e. dienyne. Nuotoliniu budu besimokanciu 

mokiniu lankomumo apskaita tvarkoma pagal prisijungimo prie virtualios mokymo (-osi) aplinkos 
duomenis. 

114. Pamokos organizuojamos pagal progimnazijos direktoriaus patvirtinta tvarkarasti. 
115. Dalyko mokytojas rengia destomo dalyko nuotolinio mokymo organizavimo plana 

savaitei. Uzduotys mokiniams pateikiamos progimnazijos svetaineje ir surasomos el. dienyne. 
116. Konkrecios pamokos metu (pagal tvarkarascio Iaika) mokytojas konsultuoja konkrecia 

klase (Messenger, Zoom, Skype ar pan.). 
117. Mokiniams, turintiems specialiuju ugdymosi poreikiu, mokymasis nuotoliniu ugdymo 

proceso organizavimo budu vykdomas individualias uzduotis integruojant su mokomojo dalyko 
uzduotimis bei teikiant specialias uzduotis naudojant paketa Microsoft Office 365, e-dienyna, Skaitmenini 
ugdymo platforma ,,EDUKA klase", elektronine mokymosi aplinka EMA. Svietimo pagalba teikia 
specialusis pedagogas, soc. pedagogas, logopedas, mokytojo padejejas, 

118. Nuotolinio ugdymo (-osi) procese taikomas griztamasis, mokymasi skatinantis rysys, 
formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu, mokiniai ir j4 tevai 
(globejai, riipintojai) informuojami apie mokymosi pazanga, organizuojama mokymosi pagalba ir kt. 
elektroniniame dienyne. 

119. Neformaliojo ugdymo uzsiemimu metu mokiniams pateikiamos virtualios uzduotys - 
vaizdo irasai, atspindintys neformaliojo uzsiemimo tematika. Mokiniams pateikiamos praktinio turinio 
uzduotys savarankiskam darbui. 

120. Mokiniui, kurio seima neturi galimybes, vaiko aprupinti nuotoliniam mokymui (-uisi) 
reikalingomis IT priemonemis, sudaro galimybe jam namuose naudoti progimnazijoje isduodamu 
plansetiniu kompiuteriu. Isduodant irengini su mokinio tevais pasirasoma irenginio perdavimo-priemimo 
aktas bei isipareigojimas del irenginio saugojimo. 

IVSKYRIUS 
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

121. Atsizvelgdama i iskeltus tikslus, mokiniu mokymosi pasiekimus, mokiniu mokymosi 
poreikius, nacionaliniu mokiniu pasiekimu tyrimu progimnazijoje rezultatus ir rekomendacijas del 
mokiniu pasiekimu gerinimo, progimnazija parengia ugdymo plana visai pradinio ugdymo programai 
igyvendinti nevirsydama Bendruose ugdymo planuose programai skiriamu pamoku (valandu) skaiciaus 
per savaite: 

Dalykai 1 klase 2 klase 3 klase 4 klase Is viso skiriama 
ugdymo valandu 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 4 
Lietuviu kalba (gimtoji) 8 7 7 7 29 
Uzsienio kalba (anglq, prancuzq ar 0 2 2 2 6 
vokieciq) 
Matematika 4 5 5 4 18 
Pasaulio pazinimas 2 2 2 2 8 
Daile ir technologijos 2 2 2 2 8 
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Muzika 2 2 2 2 8 
Sokis/teatras 1/0 1/0 Oil Oil 4 
Fizinis ugdymas 3 3 3 3 12 
Privalomu ugdymo valandu 23 25 24 25 97 
skalelus mokiniui 
Valandos, skiriamos mokiniu 1 1 1 2 5 
ugdymo ( -osi) poreikiams tenkinti 
Neformalus svietimas 2 2 2 2 8 

122. Ugdymo valandu skaiciu per savaite sudaro privalomu valandu skaicius visiems 
mokiniams, valandos, skiriamos mokiniu poreikiams tenkinti, neformaliojo svietimo programoms 
igyvendinti dalyko, kuriam mokyti klase dalijama i grupes ugdymo valandos. 

123. Ugdymo valandos trukme 1-osiose klasese - 35 min., 2-4 klasese -45 min. 
124. Valandos, skirtos mokiniu ugdymo (-osi) poreikiams tenkinti naudojamos kryptingam 

meniniam ugdymui. 
125. Per diena 1 klaseje gali buti ne daugiau kaip 5 pamokos, 2-4 klasese - 6 pamokos. 
126. Ugdymo sriciu/ugdymo dalyku programu igyvendinimas: 
126.1. dorinis ugdymas: 
126.1.1. tevai (globejai, riipintojai) parenka mokiniui viena is dorinio ugdymo dalyku: etika 

arba tikyba; 
126.1.2. progimnazijoje, nesusidarius mokiniu grupei etikai ar tikybai mokyti, sudaroma 

laikinoji grupe is keliu klasiu mokiniu; 
126.1.3. dorinio ugdymo dalyka mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal 

tevu (globeju, rupintoju) parasyta prasyrna. 
126.2. kalbinis ugdymas: siekiant gerinti mokiniu Iietuviu kalbos (gimtosios) pasiekimus, 

skaitymo, rasymo, kalbejimo ir klausymo gebejimumai ugdomi igyvendinant ir kitas (ne Iietuviu kalbos) 
Bendrosios programos ugdymo dalyku programas: panaudojant mokomasias uzduotis kalbai ir mastymui 
ugdyti, kreipiant demesi i kalbine raiska ir rasto darbus; 

126.3. Pirmosios uzsienio kalbos mokymas: 
126.3 .1. pirmosios uzsienio kalbos mokoma antraisiais-ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 
126.3.2. uzsienio kalbai mokyti visose 2-4 klasese skiriama po 2 ugdymo valandas per 

savaite. 
126.4. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 
126.4.1. gamtamoksliniams gebejimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pazinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. Organizuojamos ugdymo veiklos, sudarancios salygas ugdytis praktinius 
gamtamokslinius gebejimus, todel dalis (1/4) dalykui skiriamo laiko skiriama organizuoti ugdyma 
tyrinejimams palankioje aplinkoje, natiiralioje gamtineje (pvz.: parke, progimnazijos kieme) aplinkoje, 
gamtamokslineje laboratorijoje; 

126.4.2. socialiniams gebejimams ugdytis dalis (1/4) pasaulio pazinimo dalyko laiko 
skiriama ugdymo procesl:! organizuojant socialines, kulturines aplinkos pazinimui palankioje aplinkoje 
(lankantis muziejuose, teatruose, ivairiuose renginiuose ). 

126.5. Matematinis ugdymas: 
126.5.1. organizuojant matematini ugdyma vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir nacionaliniu mokiniu pasiekimu rezultatais ir rekomendacijomis, 
pagal galimybes naudojant informacines komunikacines technologijas, skaitmenines mokomasias 
priemones. 

126.6. Fizinis ugdymas: 
126.6.1. fiziniam ugdymui skirtos 3 ugdymo valandos per savaite ir mokiniams siulomi 
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neformalaus svierimo bureliai progirnnazijoje ar kitoje neformaliojo svietirno istaigoje; 
126.6.2. specialiosios medicinines fizinio pajegumo grupes organizuojarnos taip: 
126.6.2.1. rnokiniai dalyvauja ugdyrno veiklose su pagrindine grupe, bet pratirnai ir krirvis 

jierns skiriarni pagal gydytojo rekornendacijas; 

126.6.2.2. tevu (globeju, rupintoju) pageidavirnu rnokiniai gali lankyt i sveikatos grupes ne 
progirnnazijoje (teikia prasyma mokyklos direktoriui, kuriame nurodo, kad atsako uz vaiko sauguma 
patys). 

126.7. STE(A)M ugdyrnas: 
126.7.1. 1-4 klasese organizuojamas STE(A)M ugdymas. Parengta ir progimnazijos 

direktoriaus patvirtinta STE(A)M ugdymo programa. 
127. Integruojamuju, prevenciniu ir kitu ugdymo programu igyvendinimas: 
127.1. bendruju kompetenciju ir gyvenimo jgudzi4 ugdyrno integruojamuju programu - 

Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Damaus vystyrnosi, Kulturinio samoningumo, Gyvenimo jgiidziq 
ugdymo programos yra integruotos i Bendrosios prograrnos turini; 

127.2. Zmogaus saugos bendroji programa ir Sveikatos ir lytiskumo ugdyrno bei rengimo 
seimai bendroji programa integruojama i pasaulio pazinimo pamokas, nurodant tai teminiuose planuose; 

127 .3. OL WEUS patyciu prevencijos programa integruojama i visus mokomuosius dalykus, 
klases valandeles, progimnazijos renginius, popamokines veiklas, nurodant tai teminiuose planuose ir 
klasiu vadovu veiklos planuose; 

127.4. etnines kulturos ugdymas: progimnazija, atsizvelgdama i progimnazijos 
bendruomenes, mokiniu ugdymosi poreikius, skiria atskira ugdymo laika etninei kulturai ugdyti is 
neformaliojo svietimo valandu; 

127.5. informaciniu komunikaciniu technologiju ugdymas. Informacines komunikacines 
technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priernone, taip pat mokoma informaciniu 
komunikaciniu technologiju pradmenu; 

127.6. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo 
ministro 2014 m. sausio 15 d. isakymu Nr. V-72 .Del Ugdymo karjerai programos patvirtinimo", 
integruojama i visus mokomuosius dalykus, klases valandeles, progimnazijos renginius, popamokines 
veiklas, nurodant tai terniniuose planuose ir klasiu vadovu veiklos planuose; 

127.7. mokytojas, formuodamas klases mokiniu ugdymo turini, numato ugdymo dalykus, i 
kuriuos integruojamas Sveikatos ugdymo, Zmogaus saugos bendroji, etnokulturos ugdymo, OL WEUS 
patyciu prevencijos programa, informaciniu komunikaciniu technologiju ugdymo turinys. 

PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOSIOS DALIES PROGRAMOS VYKDYMAS 
PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS PIRMOSIOS DALIES VYKDYMO BENDROSIOS 
NU OST ATOS 

128. Progimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programa, vadovaujasi: Pagrindinio 
ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formu ir mokymo organizavimo tvarkos aprasu, U gdymo 
programu aprasu ir kitais teises aktais, reglamentuojanciais pagrindinio ugdymo programu vykdyma, 

129. Progimnazija nustato ir skiria 2 menesiu adaptacini laikotarpi pradedantiesiems 
mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmaja ir naujai atvykusiems mokiniams. Siekiant 
mokiniams padeti sekmingai adaptuotis, i sil:Jc veikla itraukiami klases vadovai, progimnazijos svietimo 
pagalbos specialistai. Dalis ugdymo proceso organizuojama ne pamoku forma. Per adaptacini laikotarpi 
mokiniu pazanga ir pasiekimai pirml:Jc menesj nevertinami pazymiais, o antrl:Jc menesj nevertinami 
nepatenkinamais pazymiais. 

130. Progimnazija, formuodama progimnazijos pagrindinio ugdymo programos turinj, siulo 
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mokiniams nuo 6 klases rinktis pagilinta uzsienio kalbos (anglu) mokymosi programa, jai igyvendinti 
panaudojant pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti mokantis. 

131. Progimnazija, formuodama ir igyvendindama progimnazijos ugdymo turini, ugdymo 
proceso dali organizuoja ne pamoku forma, o projektine ar kitokia mokiniams patrauklia veikla, ne tik 
progimnazijoje, o motyvacija mokytis skatinanciose saugiose aplinkose (muziejuose, ekskursiju metu, 
parkuose, aikstynuose). Progimnazija ne pamoku forma organizuojamo ugdymo proceso trukme 
perskaiciuoja i mokymosi pamokomis laika. 

132. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos rnokiniu ugdymo poreikiams tenkinti 
ir mokymosi pagalbai teikti, naudojamos mokymosi pasiekimams gerinti ilgalaikems ir trumpalaikems 
konsultacijoms. 

ANTRASIS SKIRSNIS 
MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZA VIMO YPATUMAI 

133. Progimnazija uztikrina rastingumo, kalbejimo, skaitymo, rasymo ir skaiciavimo 
gebejimu ugdyma per visu dalyku pamokas: 

133 .1. apsvarstyti ir priimti bendri kalbos ugdymo reikalavimai progimnazijoje (rasto darbus 
mokiniai iteikia rasytus ranka, informaciniu technologiju pamokose naudojamasi lietuviska aplinka, 
suvienodintos visu sasiuviniu antrastes) (Mokytoju tarybos posedzio 2013-06-17 protokolas Nr. 9-4); 

133.2. mokomosios uzduotys panaudojamos kalbai ir rnastymui ugdyti, kreipiant mokiniu 
demesi i kalbos nuosekluma, logiskuma, planinguma; 

133.3. skatinama mokinius savarankiskai, risliai ir taisyklingai reiksti mintis zodziu ir rastu 
per visu dalyku pamokas; 

133.4. vertinant mokinio pasiekimus teikiama griztamoji informacija ir apie kalbos 
mokejima, nurodant privalumus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus; 

133.5. ugdoma kalbine atsakornybe, kalbine raiska, suvokiant tai kaip viena is prisistatymo 
viesoje erdveje ivaizdzio elementu ir sklandzios komunikacijos pagrinda, 

134. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyka (etika ar tikyba) mokiniui iki 14 metu 
parenka tevai (globejai, riipintojai). Siekiant uztikrinti mokymosi testinuma ir nuosekluma, etika arba 
tikyba renkasi dvejiems metams (5-6, 7-8 klasems). 

135. Lietuviu kalba ir literatiira: 
135.1. Progimnazija, formuodama ugdymo turini, mokiniams, kurie nepasiekia lietuviu 

kalbos pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro salygas islyginti 
mokymosi spragas (skiria konsultacijas); 

135.2. jei mokinys yra mokesis pagal tarptautine bendrojo ugdymo programa, mokyti 
lietuviu kalbos pagal jam sudaryta individualu ugdymo plana: 

135.2.1. skiria papildomu pamoku, konsultaciju; 
135.2.2. progimnazija nustatytu laikotarpiu pasiekimus vertina pagal individualius 

mokymosi pasiekimus. 
135.3. mokiniams, kurie mokesi pagal pagrindinio ugdymo programc! mokykloje, kurioje 

iteisintas mokymas tautines mazumos kalba, ir nori tysti mokymc!si mokykloje lietuvil! mokomaja kalba, 
pagal pagrindinio ugdymo programc!, sudaromos Sc!lygos pasiekti bendrojoje programoje numatytus 
pasiekimus: 

135.3.1. vienerius mokslo metus jiems skiriama 1 papildoma lietuvil! kalbos pamoka per 
savaity; 

135.3.2. jei klaseje ar keliose klasese yra 5 ar daugiau tokiq mokiniq, jl! grupei mokyti 
skiriamos 2 papildomos pamokos per savaity, atsizvelgus ! progimnazijos turimas mokymo lesas. 

136. Uzsienio kalbos: 
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136.1. Uzsienio kalbos, pradetos mokytis pagal pradinio ugdymo programa, toliau 
mokomasi kaip pirmosios uzsienio kalbos iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

136.2. Antrosios uzsienio kalbos pradedama mokyti nuo 5 klases. Tevai (globejai, 
rupintojai) mokiniui iki 14 metu parenka antraja uzsienio kalba: rusu, vokieciu; 

136.3. Uzsienio kalba nebaigus pagrindinio ugdymo programos, keisti galima tik tuo atveju, 
jeigu mokinio norimos mokytis uzsienio kalbos pasiekimu lygis ne zemesnis, nei numatyta tos kalbos 
Bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykes is kitos Lietuvos ar uzsienio mokyklos ir siuo metu 
lankoma progimnazija del objektyviu priezasciu negali sudaryti mokiniui galimybes testi jo pradetos 
kalbos mokymosi. Gavus mokinio tevu (globeju, rupintoju) sutikima rastu, mokiniui sudaromos salygos 
pradeti mokytis uzsienio kalbos, kurios mokosi klase, ir iveikti programu skirtumus: 

136.3.1. vienerius mokslo metus jam skiriama viena papildoma uzsienio kalbos pamoka per 
savaite; 

136.3.2. susidarius penkiu ar daugiau tokiu mokiniu grupei klaseje ar progimnazijoje, 
skiriamos dvi papildomos pamokos visai mokiniu grupei; 

136.3.3. jei mokinys yra baiges tarptautines bendrojo ugdymo programos dali ar visa 
programa ir progimnazijos administracijos sudaryta komisija nustato, kad jo vienos uzsienio kalbos 
pasiekimai yra aukstesni, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tevu 
(globeju, riipintoju) pageidavimu progimnazija iskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja i 10 balu 
vertinimo sistema. Progimnazija sudaro mokiniui individualu uzsienio kalbos mokymosi plana ir 
galimybe vietoj uzsienio kalbos pamoku lankyti papildomas lietuviu kalbos ar kitos kalbos pamokas 
kitose klasese; 

137. Matematika: 
13 7 .1. Organizuojant matematikos mokymasi, stebimi mokiniu nacionaliniu ir tarptautiniu 

tyrimu matematikos pasiekimai ir remiamasi NMPP testu rezultatais, numatant pagalba mokiniams, kuriu 
mokymosi pasiekimai zemi; 

137.2. Mokiniu mokymosi motyvacijai skatinti naudojamos Nacionalinio egzaminu centro 
parengtos matematinio rastingumo uzduotys; 

137.3. Ugdant gabius matematikai vaikus naudojamos nacionaliniu olimpiadu, konkurso 
,,Kengi1ra" uzduotys ir kiti saltiniai: 

137.4. Naudojamos informacines komunikacines technologijos, skaitmenines mokomosios 
priemones. 

138. Informacines technologijos: 
138.1. 7-8 klasese skiriamos 37 dalyko pamokos. 8 klaseje 1 savaitine pamoka skiriama 

informaciniu technologiju bendrosios programos kursui. 
139. Gamtamokslinis ugdymas: 
139.1. Gamtamokslinis ugdymas organizuojamas vadovautis nacionaliniu ir tarptautiniu 

tyrimu TIMSS ir PISA (angl. Programme for International Student Assessment) mokiniu pasiekimu 
rezultatais. 

139.2. Gamtos mokslq mokymasis grindziamas realiais arba virtualiais gamtamoksliniais 
gamtos reiskiniq, procesq, objektq tyrimais, tiriamojo pobudzio metodais, dialogais, diskusijomis, 
mokymusi bendradarbiaujant, savarankiskai atliekamu darbu ir panaudojant informacines komunikacines 
technologijas; 

139.3. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis progimnazijoje 
mokyklinemis priemonemis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir pasigaminamomis 
priemonemis, virtualiosiomis ir kilnojamosiomis laboratorijomis, edukacinemis erdvemis ir mokymosi 
istekliais uz progimnazijos ribq (VDU laboratorijomis, parkais, VDU Botanikos sodu, Zoologijos sodu); 

139.4. Siekiant gerinti mokiniq eksperimentinius ir praktinius jgudzius, tam skiriama ne 
maziau kaip 40 procentq dalykui skirtq pamokq per mokslo metus. 
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140. Technologijos: 
140.1. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmaja dali (5-8 

klasese ), kiekvienoje klaseje mokomi proporcingai paskirstant laika tarp: mitybos, tekstiles, konstrukciniu 
medziagu ir elektronikos technologiju programu. 

141. Socialinis ugdymas: 
141.1. Per socialiniu mokslu pamokas mokymasis grindziamas tiriamojo pobudzio 

metodais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiskai atliekamu darbu ir panaudojant 
informacines komunikacines technologijas; 

141.2. Siekiant gerinti gimtojo krasto (rajono savivaldybes, gyvenvietes ir kt.) ir Lietuvos 
valstybes pazinima, atsizvelgiant j esamas galimybes istorijos ir geografijos mokymas gali buti vykdomas 
netradicinese aplinkose (muziejuose, miesto parkuose, istoriniuose objektuose ), naudojamos virtualios 
mokymosi aplinkos; 

141.3. 5 klaseje mokoma Lietuvos istorijos epizodu, o 6 klaseje - Europos istorijos epizodu; 
141.4. I istorijos ir geografijos dalyku turini integruojama: Lietuvos ir pasaulio religijos, 

kurios nuolat atskleidziamos ir aptariamos su mokiniais, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindu 
temos, tokios kaip: nacionalinio saugumo samprata ir sistema Lietuvos Respublikoje, rizikos veiksniu, 
gresmiu ir pavoju analize, Lietuvos gynybos politika, informaciniai ir kibemetiniai karai, Lietuvos 
Respublikos nacionalinio saugumo pagrindu istatymas ir kiti gynybos ir kovos su korupcija sriciu teises 
aktai, kitos panasios temos. 

142. Fizinis ugdymas: 
142.1. Fiziniam ugdymui mokyti klase j grupes nedalijama; 
142.2. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas patalpose, atsizvelgiama j Higienos normos 

reikalavimus; 
142.3. Fiziniam ugdymui 5-8 klaseje skiriamos 3 valandos per savaite, sudarant salygas 

visiems mokiniams papildomai rinktis j4 pornegius atitinkancias aktyvaus judejimo pratybas (plaukimo, 
sokio, stuburo korekcijos, smiginio, figilrinio vaziavimo dviraciu) per neformaliojo svietimo veikla 
progimnazijoje ar kitoje neformaliojo vaiku svietimo istaigoje. Progimnazija tvarko mokiniu, lankanciu 
sias pratybas, apskaita neformalaus svietimo dienynuose ir surinkdama duomenis apie mokinius, 
lankancius kitas neformaliojo svietimo istaigas; 

142.4. Specialiosios medicinines fizinio pajegumo grupes mokiniams sudaromos fizinio 
aktyvumo rinkimosi galimybes, Mokiniams sudarytos galimybes rinktis viena is siiilomu fizinio 
aktyvumo formu: 

142.4.1. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir kriivis jiems 
skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsizvelgus i savijauta; 

142.4.2. tevu (globeju, rupintoju) pageidavimu, parasius prasyma progimnazijos direktoriui 
ir rastu isipareigojus atsakyti uz vaiko sauguma, mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne progimnazijoje. 

142.5. Parengiamosios medicinines fizinio pajegumo grupes mokiniams kriivis ir pratimai 
skiriami atsizvelgus i jq ligu pobudi ir sveikatos bukle. Neskiriama ir neatliekama pratimu, galinciu 
skatinti ligu paumejima. Del ligos pobudzio negalintiesiems atlikti iprastu uzduoci4 mokytojas taiko 
altematyvias atsiskaitymo uzduotis, kurios atitinka mokini4 fizines galimybes ir gydytojo 
rekomendacijas; 

142.6. Progimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamok4 del sveikatos ir 
laikinai del ligos, siulo kit4 veikl4 (stalo faidimus, saskes, veikl1! informaciniame cente, bibliotekoje, 
socialiny veikl4). 

143. Zmogaus sauga. Zmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Zmogaus 
saugos ugdymo bendraja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 
2012 m. liepos 18 d. jsakymu Nr. V-1159. 

144. Sveikatos ugdymas. Progimnazija, organizuodama sveikatos ugdym4, vadovaujasi 
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Sveikatos ugdymo bendraja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 
2016 m. spalio 25d. isakymu Nr. V-941 ,,Del sveikatos ir Iytiskumo ugdymo bei rengimo seimai 
bendrosios programos patvirtinimo". 

145. Ugdymas karjerai. Progimnazija, organizuodama ugdyma karjerai, vadovaujasi 
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo 
ministro ir Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. isakymu 
Nr. V-1090/Al-314. 

146. Etnines kulturos ugdymas. Progimnazija, organizuodama etnines kulturos ugdyma, 
vadovaujasi Pagrindinio ugdymo etnines kulturos bendraja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
svietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandzio 12 d. isakymu Nr. V-651. 

14 7. Pagrindinio ugdymo programai igyvendinti pamoku skaicius grupine mokymosi forma 
kasdieniu mokymo proceso organizavimo budu: 

Pagrindinio ugdymo 
u 5 6 7 8 programos I dalyje (5-8 klase) 
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 4 
Lietuviu kalba ir literatura (gimtoji) 5 5 5 5 20 
Uzsienio kalba (1-oji) 3 4 4 4 15 
Uzsienio kalba (2-oji) 2 2 2 2 8 
Matematika 4 4 4 4 16 
Informacines technologijos 1 1 - 1 3 
Gamta ir zmogus 2 2 - - 4 
Biologija - - 2 1 3 
Chemija - - - 2 2 
Fizika - - 1 2 3 
Istorija 2 2 2 2 8 
Geografija - 2 2 2 6 
Daile 1 1 1 1 4 
Muzika 1 1 1 1 4 
Technologijos 2 2 2 1 7 
Fizinis ugdymas 3 3 3 3 12 
Zmogaus sauga 1 - 1 - 2 
Pamoku skaicius mokiniui per savaite 28 30 31 32 121 
Pamoku skaicius per savaite skirtu 
mokinio ugdymo poreikiams 3 3 3 3 12 
tenkinti, mokvmosi pagalbai teikti 
Neformalusis vaiku svietimas 2 2 2 1 7 
(valandu skaicius per savaite) 

VSKYRIUS 
MOKINITJ, TURINCITJ SPECIALITJJl} UGDYMOSI POREIKITJ (ISSKYRUS 

ATSIRANDANCIUS DEL ISSKIRTINITJ GABUMTJ), UGDYMO ORGANIZA VIMAS 
PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

148. Progimnazija, rengdama mokyklos ar individualaus ugdymo plana, sudaro salygas 
mokiniui, turinciam specialiuju ugdymosi poreikiu, gauti kokybiska ir poreikius atitinkanti ugdyma bei 
biitina svietimo pagalba. Progimnazija, de! objektyviu priezasciu negalinti teikti ugdymo, tenkinancio 
mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, ir butinos svietimo pagalbos, mokiniui siiilo kitokia pagalba, 
padedancia mokytis, teises aktu nustatyta tvarka rasti kita mokykla, galincia tenkinti mokinio 
specialiuosius ugdymosi poreikius, pagalbos ir paslaugu reikmes ugdymo procese. 
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149. Progimnazija mokinio, turincio specialiuju ugdymosi poreikiu, ugdyma organizuoja 
vadovaudamasi Mokiniu, turinciu specialiuju ugdymosi poreikiu, ugdymo organizavimo tvarkos aprasu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsejo 30 d. isakymu Nr. V-1795 
ir sio skyriaus nuostatomis (jei sis skyrius nereglamentuoja, progimnazija vadovaujasi kitomis Bendrojo 
ugdymo piano nuostatomis nustatanciomis svietimo programu igyvendinima), ir atsizvelgia j: 

149 .1. formaliojo svietimo prograrna; 
149.2. mokymosi forma ir mokymo proceso organizavimo bilda; 
149.3. i specialiojo ugdymo ir svietimo pagalbos poreiki, svietimo pagalbos specialistu, 

progimnazijos Vaiko geroves komisijos, pedagoginiu psichologiniu ar svietimo pagalbos tarnybu 
rekomendacijas; 

149.4. esamas progimnazijos galimybes (specialistu komanda, mokymo (-osi) aplinkomis, 
mokymo ir svietimo pagalbos lesos); 

149.5. progimnazijos ir tevu (globeju, rupintoju) isipareigojimus, iteisintus mokymo 
sutartyje. 

150. Progimnazija, pritaikydama ugdymo plana mokiniu reikrnems ir vadovaudamasi 
bendruosiuose ugdymo planuose pradinio ar pagrindinio ugdymo dalyku programoms igyvendinti 
skiriamu savaitiniu pamoku skaiciumi, gali: 

150.1. iki 30 procentu koreguoti dalyku programoms igyvendinti skiriamu savaitiniu 
pamoku skaiciu (nemazindamos nustatyto mokiniui minimalaus pamoku skaiciaus per savaite); 

150.2. planuoti specialiasias pamokas ir (ar) didinti pamoku skaiciu, skirta meniniam, 
technologiniam ugdymui, kitu dalyku mokymui, socialinei veiklai, taip pat ugdymui profesinei karjerai; 

150.3. keisti specialiqju pamoku, pratybu ir individualiai pagalbai skiriamu valandu 
(pamoku) skaiciu per mokslo metus, atsizvelgdamos j mokinio reikmes, svietimo pagalbos specialistu, 
Vaiko geroves komisijos ir pedagogines psichologines ar svietimo pagalbos tamybos rekomendacijas; 

150.4. trumpinti pamoku trukrne 5 minutemis, o sj laika skirti mokinio ugdomajai veiklai 
keisti, sveikata tausojancioms pertraukoms organizuoti; 

150.5. keisti dienos ugdymo struktiira (nepamokinis isdestymas), atsizvelgdamos i mokinio 
galias ir sveikata, poilsio poreiki; 

150.6. gali formuoti laikinasias grupes is tos pacios ar skirtingu klasiu mokiniu, kuriu 
skaicius grupeje, priklauso nuo poreikio (2-4 mokiniai). 

ANTRASIS SKIRSNIS 
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

151. Individualus ugdymo planas rengiamas: 
151.1. atsizvelgiant i mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagogines 

psichologines ar svietimo pagalbos tamybos rekomendacijas, ugdymo programll, ugdymo formll ir 
mokymo organizavimo bud<}; 

151.2. mokiniui, kuris mokosi savarankisku mokymo proceso organizavimo budu; 
151.3. kai mokiniui pagal pedagogines psichologines ar svietimo pagalbos tamybos ir 

progimnazijos Vaiko geroves komisijos rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios svietimo 
pagalbos. 

152. Pritaikant bendrajj mokyklos ar klases ugdymo planll individualioms mokinio 
ugdymosi reikmems, galima: 

152.1. veliau pradeti mokyti pirmosios ar antrosios uzsienio kalbos, mokyti tik vienos 
uzsienio kalbos - mokini, turintj klausos, jvairiapusi4 raidos, elgesio ir emocij4, kalbos ir kalbejimo, 
skaitymo ir (ar) rasymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintq intelekto ), judesio ir padeties, bendraj4 
mokymosi sutrikimq, turintj kochlearinius implantus; 
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152.2. mokyti tik vienos uzsienio kalbos (isimtiniais atvejais - is viso nemokyti); 
152.3. besimokanti pagal individualizuota pagrindinio ugdymo programa pagrindinio 

ugdymo programoje prasidedanciu dalyku pradeti mokyti metais veliau, juos sieti su praktiniais mokinio 
interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; mokymas gali buti organizuojamas atskiromis veiklomis; 

152.4. nemokyti uzsienio kalbu turinciojo kompleksiniu negaliu ir (ar) kornpleksiniu 
sutrikimu, i kuriu sudeti ieina klausos sutrikimai (isskyrus nezymu klausos sutrikima); 

152.5. nemokyti muzikos turinciojo klausos sutrikima (isskyrus nezyrnu); 
152.6. nemokyti technologiju turinciojo judesio ir padeties bei neurologiniu sutrikimu 

(isskyrus lengvus); 
152.7. vietoj siame punkte nurodytu dalyku mokinys gali rinktis kitus individualaus ugdymo 

piano dalykus, tenkinancius specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagogine ar specialiaja 
pedagogine pagalba. 

153. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikyta pradinio ugdymo programa, pritaikomas 
bendrasis ugdymo planas iki 20 procentu koreguojant dalyku programoms igyvendinti skiriamu savaitiniu 
ugdymo valandu skaiciu, 

154. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikyta bendrojo ugdymo programa, individualus 
ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendruju ugdymo planu dalyku programoms igyvendinti 
nurodomu savaitiniu pamoku skaiciumi, kuris gali biiti koreguojamas iki 20 procentu, Bendras pamoku ir 
neformaliojo svietimo pamoku skaicius gali buti mazinamas ar didinamas 1 ar 2 pamokomis. 

155. Bendrojo ugdymo dalyku programas pritaiko mokytojas, atsizvelgdamas i mokinio 
gebejimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitu Vaiko geroves komisijos nariu rekomendacijas. 

156. Visi bendrojo ugdymo piano keitimai, susije su atleidimu nuo dalyku mokymosi, 
iforminami progimnazijos direktoriaus isakymu. 

TRECIASIS SKIRSNIS 
MOKINITJ, TURINCITJ SPECIALITJJlJ UGDYMOSI POREIKITJ, P AZANGOS IR P ASIEKIMTJ 

VERTINIMAS 

157. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programa, mokymosi pazanga ir 
pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis bendruju 
ugdymo planu nuostatomis. 

158. Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikyta bendrojo ugdymo dalyku programa, mokymosi 
pazanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal sioje programoje numatytus pasiekimus, 
vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tevais (globejais, nipintojais ), svietimo pagalba teikianciais 
specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys, kaip bus mokomasi, kokie 
bus mokinio pasiekimu vertinimo ir pa/sijtikrinimu budai. 

159. Del mokinio, kuris mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuota 
programa mokymosi pasiekimu vertinimo (budu, periodiskumo) ir jforminimo susitariama (rasoma 
individualiuose mokinio planuose ). Susitarimai priimami, atsizvelgus i mokinio galias ir vertinimo 
suvokim<!, specialiuosius ugdymosi poreikius, planuojam<! pazang<!, teV4 (globej4, rupintojq) 
pageidavimus. Vertinimo budai: pradinio ugdymo - padare pazang<! (p. p.) arba nepadare pazangos (n. 
p.), pagal pagrindinio ugdymo - pazymiais, vertinimo jrasais ,,jskaityta", ,,nejskaityta"). 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 
SPECIALIOSIOS PEDAGOGINES IR SPECIALIOSIOS P AGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

160. Specialiosios pedagogines ir specialiosios pagalbos paskirtis - didinti ugdymo 
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veiksminguma, 
161. Progimnazija specialiaja pedagogine ir specialiaja pagalba mokiniui teikia, 

vadovaudamasi teises aktais ir igyvendindama pedagogines psichologines ar svietimo pagalbos tamybos 
ar progimnazijos Vaiko geroves komisijos rekomendacijas. 

162. Specialioji pedagogine pagalba teikiama: 
162.1. vadovaujantis Specialiosios pedagogines pagalbos teikimo tvarkos aprasu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. isakymu Nr. V-1228; 
162.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui; 
162.3. specialiuju pratybu forma: individualios, pogrupines (2-4 mokiniai). Mokiniams, 

turintiems dideliu specialiuju ugdymosi poreikiu, pagalba teikiama specialiuju pamoku forma; 
162.4. mokiniui, kuriam rekomenduota papildoma specialioji pedagogine pagalba, skiriama 

nuo 2 iki 4 valandu per savaite individualioms specialiojo pedagogo konsultacijoms ir (ar) papildomai 
dalyko mokytojo pagalbai. 

163. Specialioji pagalba: 
163.1. teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (isskyrus 

aukstasias mokyklas) tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 
2011 m. liepos 8 d. isakymu Nr. V-1229; 

163.2. teikiama mokytojo padejejo pagalba; 
163.3. pagalba teikiama ugdymo proceso metu. 

PENKTASIS SKIRSNIS 
MOKINITJ, TURINCITJ SPECIALITJJTJ UGDYMOSI POREIKITJ, MOKYMAS NAMIE 

164. Mokinio, turincio specialiuju ugdymosi poreikiu, mokyma namie organizuoja 
progimnazija, pagal Vaiko geroves komisijos ar pedagogines psichologines ar svietimo pagalbos 
tamybos, gydytoju rekomendacijas sudariusi individualu ugdymo plana mokymosi namie laikotarpiui. 

165. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikyta bendrojo ugdymo programq, mokyti namie 
progimnazija skiria 1 ar 2 pamokas specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms. 

166. Mokiniui, kuris mokosi namie pagal pagrindinio ugdymo individualizuota programa 
( del nezymaus intelekto sutrikimo ), mokyti namie skiriamos 8 valandos per savaite, pradiniu klasiu 
mokiniams, turintiems vidutini, zymu ir labai zymu intelekto sutrikima - 8 ugdymo valandos per savaite. 
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