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PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJOS 2021–2022 IR 2022–2023 

MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO 

PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos (toliau 

– progimnazija) pradinio ir pagrindinio ugdymo programų  ugdymo planas (toliau – ugdymo planas) 

reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą.  

2. Ugdymo plano tikslas – apibrėžti pradinio ir pagrindinio ugdymo programos 

įgyvendinimo nuostatas, kuriomis vadovaudamasi progimnazija gali savarankiškai bei tikslingai, 

atsižvelgdama į progimnazijos bendruomenės poreikius,  formuoti pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų ugdymo procesą ir organizuoti ugdymo turinį, sudarydama lygias galimybes kiekvienam 

mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų kompetencijų. 

3. Ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. suformuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas besimokantysis 

pasiektų asmeninę pažangą ir  įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų; 

3.2. užtikrinti  ugdymo programų įgyvendinimą; 

3.3. sukurti naujas ir patobulinti jau turimas aplinkas mokinių mokymo(si) gebėjimams 

ugdyti ir juos pristatyti; 

3.4. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio) 

ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymosi. 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

4.1. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, 

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

kaip 30 minučių. 

4.2. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 

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

4.4. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

4.5. Neformalusis vaikų švietimas – vaiko kompetencijų ir asmenybės, gebančios 

sėkmingai veikti visuomenėje, ugdymas pasirinkta veikla, tenkinant saviraiškos poreikį. 
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4.6. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai 

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

4.7. Projektinė veikla / projektinis darbas – mokymo(si) metodas, įtraukiantis mokinį(-

ius) į aktyvų problemos sprendimą ir padedantis ugdyti Bendrosiose programose numatytas 

kompetencijas. 

4.8. Ilgalaikis metinis dalyko planas – pagal Bendrąsias programas ir numatomus mokinių 

pasiekimus mokytojo parengtos dalyko turinio gairės progimnazijos numatytam laikotarpiui. 

4.9. Ugdymo turinio diferencijavimas – ugdymo tikslų, uždavinių, mokymo ir mokymosi 

turinio, metodų, mokymo(si) priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymas mokinių 

skirtybėms. 

4.10. Ugdymo planas – progimnazijoje vykdomų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų 

įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

4.11. Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

5. Progimnazijos ugdymo turinys formuojamas atsižvelgiant į progimnazijos tikslus, 

konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 

2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo 

planų patvirtinimo“ (toliau – Bendrieji ugdymo planai), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 

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

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

programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 

d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ 

(toliau – kartu Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, o kiekvienai atskirai – Pradinio 

ugdymo bendrosios programos, Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos 

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

įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Mokymosi pagal formaliojo 

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

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

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

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

formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į progimnazijai skirtas mokymo 

lėšas.  

6. Ugdymo planas parengtas dvejiems mokslo metams vadovaujantis demokratiškumo, 

subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais. Progimnazija ugdymo proceso metu gali 

koreguoti ugdymo planą arba mokinio individualų pagalbos planą, atsižvelgdama į mokymo lėšas ir 

išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

 MOKSLO METŲ TRUKMĖ 
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7. 2021–2022 mokslo metų pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d., mokslo metų pabaiga – 2022 m. 

rugpjūčio 31 d.; 2022–2023 mokslo metų pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d., mokslo metų pabaiga – 

2023 m. rugpjūčio 31 d.. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – 

atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros 

atostogos. 

8. Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais: 

8.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.; 

8.2. ugdymo proceso pabaiga 1–4 klasių mokiniams – 2022 m. birželio 9 d., ugdymo proceso 

trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 (35 savaitės) ugdymo dienos; ugdymo proceso pabaiga 5–8 

klasių mokiniams – 2022 m. birželio 23 d., ugdymo proceso trukmė 5–8 klasių mokiniams – 185 

ugdymo dienos (37 savaitės); 

8.3. ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos:  

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d.  – lapkričio 5 d.   

Žiemos (Kalėdų) 

atostogos 

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.    

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) 

atostogos 

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

Vasaros atostogos 2022 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.  1–4 klasių mokiniams 

2022 m. birželio 27 d. – rugpjūčio 31 d.  5–8 klasių mokiniams 

9. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais: 

9.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.; 

9.2. ugdymo proceso pabaiga 1–4 klasių mokiniams – 2023 m. birželio 8 d., ugdymo proceso 

trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 (35 savaitės) ugdymo dienos; ugdymo proceso pabaiga 5–8 

klasių mokiniams – 2023 m. birželio 22 d., ugdymo proceso trukmė 5–8 klasių mokiniams – 185 

ugdymo dienos (37 savaitės); 

9.3. ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos:  

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d.  – lapkričio 4 d.   

Žiemos (Kalėdų) 

atostogos 

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.    

Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) 

atostogos 

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 

Vasaros atostogos 2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d.  1–4 klasių mokiniams 

2023 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d.  5–8 klasių mokiniams 

9.3.1. vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui; atostogų pradžią nustato 

progimnazijos direktorius, suderinęs su Progimnazijos taryba (Progimnazijos tarybos 2021 m. 

birželio 16 d. posėdžio protokolas Nr. PT-6) ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 

švietimo skyriumi.  

10. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas pusmečiais: 

Mokslo 

metai 

Pusmetis 
1–4 klasė 5–8 klasė 

2021–2022  pirmas 
2021 m. rugsėjo 1 d.  – 2022 m. sausio 31 d. 
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antras 2022 m. vasario 1 d. – 2022 m. 

birželio 9 d. 

2022 m. vasario 1 d. – 2022 m. 

birželio 23 d. 

2022–2023 pirmas 
2022 m. rugsėjo 1 d.  – 2023 m. sausio 31 d. 

antras 2023 m. vasario 1 d. – 2023 m. 

birželio 8 d. 

2023 m. vasario 1 d. – 2023 m. 

birželio 22 d. 

11. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Ugdymo procesą 

organizuojant pamoka ugdymo(si) laikas 1 klasėje – 35 min, 2-8 klasėse – 45 min;  

11.1. pamokų laikas 1 klasėje: 

Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min) 

1 8.00 8.35 20 

2 8.55 9.30 20 

3 9.50 10.25 30 

4 10.55 11.30 30 

5 12.00 12.35 - 

11.2. pamokų laikas 2-8 klasėse: 

Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min) 

1 8.00 8.45 10 

2 8.55 9.40 10 

3 9.50 10.35 20 

4 10.55 11.40 20 

5 12.00 12.45 10 

6 12.55 13.40 10 

7 13.50 14.35 - 

12. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

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

esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

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

remonto darbai progimnazijoje ir kt.), reglamentuojama ugdymo plano 7 priede. (Progimnazijos 

tarybos 2021 m. birželio 16 d. posėdžio protokolas Nr. PT-6). 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

13. Progimnazijoje vykdomoms ugdymo programoms per dvejus mokslo metus įgyvendinti 

rengiamas ugdymo planas, vadovaujantis progimnazijos susitarimais, Bendrųjų ugdymo planų 

bendrosiomis nuostatomis, taip pat nuostatomis, skirtomis konkrečiai programai vykdyti. Ugdymo 

planas parengtas darbo grupės, sudarytos progimnazijos direktoriaus 2021 m. gegužės 5 d. įsakymu 

Nr. VĮ-71 sudarytos darbo grupės, į kurią bendradarbiavimo pagrindais įtraukti mokytojai, 

administracijos, progimnazijos Vaiko gerovės komisijos ir mokinių atstovas. 

14. Progimnazijos ugdymo turinys formuojamas atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį pagal 

progimnazijos tikslus, uždavinius, progimnazijos bendruomenėje formuojamas vertybes, konkrečius 

mokinių ugdymo(si) poreikius. 

15. Formuojant progimnazijos ugdymo turinį ir rengiant ugdymo planą remiamasi švietimo 

stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, 
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nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo,  nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 

rezultatais, progimnazijos veiklos įsivertinimo duomenimis. 

16. Rengiant ugdymo planą susitarta dėl: 

16.1. pradinio ir pagrindinio ugdymo proceso organizavimo laikotarpių, atostogų; 

16.2. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje, užtikrinant 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatytus mokinių mokymosi pasiekimus; 

16.3. ugdymo proceso organizavimo formų; 

16.4. švietimo pagalbos teikimo; 

16.5. informacinių technologijų naudojimo, skaitmeninio turinio kūrimo, informatinio 

mąstymo ugdymo pradinėse klasėse; 

16.6. neformaliojo vaikų švietimo veiklos: pasiūlos, galimybės rinktis ir organizavimo būdų, 

minimalaus grupės dydžio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti; 

16.7. pamokų, skirtų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojimo; 

16.8. priemonių mokinių mokymosi praradimams, patirtiems COVID-19 pandemijos metu, 

kompensuoti; 

16.9. ugdymo turinio integravimo nuostatų: kaip konkrečiose klasėse bus įgyvendinamos 

Bendrųjų ugdymo planų 16.8. punkte įvardytos ir progimnazijos pasirinktos papildomos programos; 

16.10. ugdymo turinio planavimo principų (ilgalaikio, trumpalaikio, klasių vadovų veiklos 

planų, dalyko modulio, neformaliojo vaikų švietimo programų rengimo, mokinių lūkesčių fiksavimo) 

ir įgyvendinimo stebėsenos; 

16.11. nuoseklios ir ilgalaikės socialines ir emocines kompetencijas ugdančios prevencinės 

programos pasirinkimo; 

16.12. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių; 

16.13. socialinės-pilietinės veiklos 5–8 klasėse organizavimo; 

16.14. mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų modulių (be privalomojo ugdymo 

turinio dalykų), atsižvelgiant į mokinio mokymosi poreikius ir šių dienų aktualijas; 

16.15. stebėsenos planuojant, vertinant ir reflektuojant ugdymo procesą; 

16.16. pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo; 

16.17. mokymo(-si) virtualiose aplinkose prieinamumo, mokymosi išteklių panaudojimo; 

16.18. mokymo(si) sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros 

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

kūrimą; 

16.18. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo; 

16.19. laikinųjų grupių sudarymo principų ir jų dydžio; 

16.20. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: pasiekimų patikrinamųjų darbų 

organizavimo būdų (kontrolinių, savarankiškų darbų, diagnostinių testų ir kt.) ir laikotarpių, 

didžiausio patikrinamųjų darbų skaičiaus per savaitę, namų darbų skyrimo; 

16.21. projektinio darbo rengimo ir organizavimo; 

16.22. pradedančiųjų mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį bei naujai 

į progimnaziją atvykusių mokytis  mokinių adaptacijos; 

16.23. ugdymo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

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

esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu;  

16.24. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir formų. 
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16.25. dėl iš Ukrainos perkeltų mokinių mokymo(si) paskirtoje klasėje grupinio mokymosi 

forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, individualaus ugdymo sudarymo, vertinimo, 

adaptacinio laikotarpio trukmės, mokymosi pagalbos teikimo. 

Papildyta 16.25. papunkčiu: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

17. Progimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano projektas nuo 2021 

m. birželio 14 d.  progimnazijos bendruomenei skelbiamas elektroniniame dienyne. 

18.  Ugdymo planą iki ugdymo proceso pradžios tvirtina progimnazijos direktorius, 

suderinęs su Progimnazijos taryba (Progimnazijos tarybos 2021 m. birželio 16 d. posėdžio protokolas 

Nr. PT-6), Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriumi.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

19. Progimnazija, išanalizavusi numatomų integruoti programų tikslus, turinį ir ryšį su 

Bendrųjų programų tikslais ir turiniu, atsižvelgdama į progimnazijos tikslus ir kontekstą, mokinių 

poreikius ir bendruomenės susitarimus bei siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į 

ugdymo turinį integruoja kelių dalykų turinį, dalykų turinio  temas ar problemų sprendimą. 

20. Prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį principai, laikotarpiai, 

tarpdalykinė integracija, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdai numatyti parengtuose ir su 

progimnazijos direktoriaus pavaduotoju ugdymui suderintuose dalykų ilgalaikiuose metiniuose 

planuose, klasės vadovų veiklos planuose, neformaliojo vaikų švietimo programose. 

21. Įvykus integruotai pamokai / neformaliojo vaikų švietimo / klasės vadovo veiklai 

elektroninio dienyno skyriuje „Integruota pamoka“ /  ,,Integruota programa“ / „Klasės veiklos“ / 

„Klasės valandėlės“ fiksuojamas integruojamosios programos pavadinimas arba dalykas ir įrašomas 

integruojamos temos pavadinimas. Jei pamoką / neformaliojo vaikų švietimo programos  veiklą / 

klasės valandėlę vedė du ar daugiau mokytojų, nurodomi mokytojai / neformaliojo vaikų švietimo 

programos vadovai, su kuriais vykdyta integruota veikla.  

22. Progimnazija integruoja: 

22.1. Ugdymo karjerai programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

turinį vadovaujantis Progimnazijos ugdymo karjerai organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos direktoriaus 2019 m. gegužės 27 d. įsakymu 

Nr. VĮ-188 „Dėl Progimnazijos ugdymo karjerai organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo“: 

22.1.1. pradinio ir pagrindinio ugdymo programose – į Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį, klasės valandėles, organizuojant ir vykdant 

kitas progimnazijos neformaliojo ugdymo veiklas; mokytojas, formuodamas klasės mokinių ugdymo 

turinį, numato ugdymo dalykus, (klasės vadovas – planuodamas klasės vadovo veiklą, klasės 

valandėles), į kuriuos integruojamas programos ugdymo turinys, ir fiksuoja ilgalaikiuose metiniuose 

dalyko planuose; 

22.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programos, patvirtintos 

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

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“, turinį: 

22.2.1. pradinio ugdymo programoje – į ugdymo dalykų programų turinį, klasės valandėles, 

organizuojant ir vykdant kitas progimnazijos neformaliojo ugdymo veiklas. Mokytojas, 

formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, numato ugdymo dalykus, (klasės vadovas – 
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planuodamas klasės vadovo veiklą, klasės valandėles), į kuriuos integruojamas programos ugdymo 

turinys, ir fiksuoja ilgalaikiuose metiniuose dalyko planuose; 

22.2.2. pagrindinio ugdymo programoje – į ugdymo dalykų turinį, klasės valandėles:  

Eil. 

Nr. 
Klasė Dalykas ir temos pavadinimas 

Valandų skaičius 

1. 

5 klasė 

Tikyba 

Šeimos pagrindas – darnūs tarpusavio santykiai, 

rūpinimasis vienas kitu. 

Savo ir kito asmens individualumo, unikalumo ir 

vertingumo suvokimas. 

Valios ugdymo būdai, kritiškas gaunamos informacijos 

vertinimas. 

Pagarbus bendravimas, jo svarba tarpusavio 

santykiams. 

Anglų kalba 

Dienotvarkės reikšmė. 

Gamta ir žmogus 

Mergaičių ir berniukų kūno pokyčiai, kaita  

paauglystėje. 

Dailė 

Šeimos samprata, vertingumas. 

Klasės valandėlės 

Sveikata – darnus kūno, psichikos ir tarpusavio 

santykių funkcionavimas. 

Dienotvarkės reikšmė ir aktyvaus poilsio svarba. 

Savivertė ir savitvarda. 

Brendimo metu paaugliams kylančios problemos ir jų 

sprendimo būdai (kviesti specialistus). 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

2. 

6 klasė 

Tikyba 

Šeimos pagrindas – darnūs tarpusavio santykiai, 

rūpinimasis vienas kitu. 

Savo ir kito asmens individualumo, unikalumo ir 

vertingumo suvokimas. 

Valios ugdymo būdai, kritiškas gaunamos informacijos 

vertinimas. 

Pagarbus bendravimas, jo svarba tarpusavio 

santykiams. 

Anglų kalba 

Sveika mityba. 

Gamta ir žmogus 

Mergaičių ir berniukų kūno pokyčiai, kaita 

paauglystėje. 

Dailė 

Šeimos samprata, vertingumas. 

Klasės valandėlės 

Savivertė ir savitvarda. 

Pagarbus bendravimas, jo svarba tarpusavio 

santykiams. 

Atsparumas rizikingam elgesiui. Veiksniai, sukeliantys 

ir skatinantys rizikingą elgesį. 

Brendimo metu paaugliams kylančios problemos ir jų 

sprendimo būdai (kviesti specialistus). 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

3. 7 klasė Tikyba  
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– ir kitas progimnazijos neformaliojo ugdymo veiklas (žr. progimnazijos veiklos dokumentuose); 

22.3. etninės kultūros ugdymo turinį: 

22.3.1. pradinio ugdymo programoje – į ugdymo dalykų programų turinį, klasės valandėles, 

organizuojant ir vykdant kitas progimnazijos neformaliojo ugdymo veiklas. Mokytojas, 

formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, numato ugdymo dalykus, (klasės vadovas – 

planuodamas klasės vadovo veiklą, klasės valandėles), į kuriuos integruojamas programos ugdymo 

turinys, ir fiksuoja ilgalaikiuose metiniuose dalyko planuose; 

22.3.2. pagrindinio ugdymo programoje vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės kultūros 

bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 

Savivertė, pasitikėjimas savimi. 

Pagrindiniai poreikiai. Kuo svarbus saviraiškos 

poreikis? 

Kiekvieno žmogaus individualumas, unikalumas ir 

lygiavertiškumas. 

Biologija  

Kūno pokyčiai paauglystėje. Brendimo laikotarpiu 

iškylančių sunkumų sprendimo būdai. 

Anglų kalba 

Emocijos ir jausmai. 

Pagarbus bendravimas. 

Dailė 

Aplinkos ekologija. 

Klasės valandėlės 

Sveikata, savijauta, gyvenimo būdas, aplinka. 

Fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos įtaka.  

Asmens higienos įtaka asmeniui ir socialiniams 

santykiams. 

Savivertė ir savitvarda. 

Lytinis brendimas (kviesti specialistus). 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

4. 

8 klasė 

Tikyba 

Savivertė, pasitikėjimas savimi. 

Pagrindiniai poreikiai. Kuo svarbus saviraiškos 

poreikis? 

Kiekvieno žmogaus individualumas, unikalumas ir 

lygiavertiškumas. 

Biologija  

Kūno pokyčiai paauglystėje. Brendimo laikotarpiu 

iškylančių sunkumų sprendimo būdai. 

Anglų kalba 

Sveikos gyvensenos samprata. 

Dailė 

Žalingas aplinkos poveikis. 

Klasės valandėlės  

Atsparumas rizikingam elgesiui. 

Emocijos ir jausmai. Savivertė. 

Lytinis brendimas (kviesti specialistus). 

Sveikata, savijauta, gyvenimo būdas, aplinka. 

Atsparumas rizikingam elgesiui. 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir 

vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“, – į klasės valandėles,  

ugdymo dalykų turinį: 

Teminė sritis Programos teminės sritys integruojamos į: 

5,  6 klasėse 

Šeima, giminė ir tradicijos 
dorinį ugdymą (tikybą), užsienio kalbą (anglų, rusų, 

vokiečių), istoriją 

Paprotinis elgesys ir vertybės dorinį ugdymą (tikybą), istoriją, geografiją, muziką 

Mitybos ir sveikatos tausojimo 

papročiai 

gamtą ir žmogų, užsienio kalbą (anglų), istoriją, 

technologijas 

Tradiciniai darbai ir amatai istoriją, technologijas, matematiką 

Gyvenamoji aplinka geografiją, dailę 

Etnografiniai regionai istoriją, geografiją, muziką 

Gamta tradicinėje kultūroje gamtą ir žmogų, geografiją, dailę 

Kalendorinės šventės ir papročiai 
dorinį ugdymą (tikybą), lietuvių kalbą ir literatūrą, užsienio 

kalbą (anglų), istoriją, technologijas, muziką 

Liaudies kūryba lietuvių kalbą ir literatūrą, istoriją, muziką 

7, 8 klasėse 

Bendruomenė ir tradicijos dorinį ugdymą (tikybą), istoriją 

Paprotinis elgesys ir tradicinis 

etiketas 

dorinį ugdymą (tikybą), istoriją, muziką 

Tautinis kostiumas matematiką, istoriją, technologijas 

Tradiciniai amatai istoriją, technologijas 

Namai etninėje kultūroje lietuvių kalbą ir literatūrą, istoriją 

Pasaulėžiūra, mitologija ir religija dorinį ugdymą (tikybą), istoriją, dailę 

Kalendoriniai papročiai 
dorinį ugdymą (tikybą), lietuvių kalbą ir literatūrą, užsienio 

kalbą (anglų, rusų, vokiečių), muziką 

Liaudies kūryba istoriją, muziką 

– ir kitas progimnazijos neformaliojo ugdymo veiklas (žr. progimnazijos veiklos dokumentuose); 

22.4. Žmogaus saugos bendrąją programą pradinio ugdymo programoje – į ugdymo dalykų 

programų turinį, klasės valandėles, organizuojant ir vykdant kitas progimnazijos neformaliojo 

ugdymo veiklas. Mokytojas, formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, numato ugdymo dalykus, 

(klasės vadovas – planuodamas klasės vadovo veiklą ir klasės valandėles), į kuriuos integruojamas 

programos ugdymo turinys, ir fiksuoja ilgalaikiuose metiniuose dalyko planuose; 

22.5. pradinio ugdymo programoje informatinio mąstymo ir informacinio raštingumo 

ugdymo, informacinių technologijų naudojimo, skaitmeninio turinio kūrimo temas į ugdymo dalykų 

programų turinį, klasės valandėles: 

Informatikos mokymo(si) turinys Temos 

1-2 klasėse 

Skaitmeninio turinio kūrimas 

Pažintis su skaitmeniniu turiniu. 

Skaitmeninio turinio kūrimas. 

Skaitmeninio turinio aptarimas. 

Algoritmai ir programavimas  

Komandos samprata. 

Komandų sekos ir pasirinkimo komanda. 

Loginės operacijos: NE, IR, ARBA. 

Sprendimo algoritmo vaizdavimas. 

Žaidybinės programavimo priemonės. 

Klaidų atpažinimas. 

Duomenų tyryba ir informacija  

Pažintis su duomenimis. 

Duomenų rinkimas ir tvarkymas. 

Informacijos iš kelių šaltinių tvarkymas. 
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Duomenų vaizdavimas piešiniais, diagramomis. 

Duomenų ir informacijos patikimumas. 

Technologinių problemų 

sprendimas 

Skaitmeninės priemonės – tai įdomu. 

Pažintis su programomis ir programėlėmis mokytis.  

Virtualioji komunikacija ir 

bendradarbiavimas 

Virtualusis pokalbis: bendravimo privalumai ir trūkumai. 

Mokymasis virtualiai naudojant skaitmenines priemones. 

Darbo virtualiojoje erdvėje taisyklės. 

Virtualusis draugas. Ar tikrai draugas? 

Elektroninės patyčios.  

Saugus elgesys 

Taisyklės dirbant skaitmeniniu įrenginiu. 

Skaitmeninės technologijos ir aplinka. 

Pažintis su prisijungimu – saugumas. 

Asmeninių duomenų saugumas. 

3-4 klasėse 

Skaitmeninio turinio kūrimas 

Informacijos paieška kitų dalykų užduotims atlikti. 

Informacijos atrinkimas. 

Programų ir programėlių mokymuisi paieška ir atranka. 

Informacijos ieškojimas užduočiai atlikti. 

Grafinio ir tekstinio turinio kūrimas. 

Skaitmeninio turinio ir failų tvarkymas: įrašymas, šalinimas, 

atkūrimas, paieška kompiuteryje. 

Skaitmeninio turinio tobulinimas. 

Algoritmai ir programavimas  

Algoritmo samprata. 

Programos samprata. 

Sudėtingesnė pasirinkimo komanda. 

Kartojimo komanda. 

Algoritmo vaizdavimas sutartiniais žymenimis. 

Algoritmo skaidymas. 

Sprendimo teisingumo tikrinimas. 

Klaidų radimas ir taisymas. 

Duomenų tyryba ir informacija  

Skaitmeninės technologijos kasdieniame gyvenime. 

Duomenų (vaizdų) kompiuteryje vaizdavimas. 

Dėsningumai duomenyse. 

Duomenų vaizdavimas schemomis. 

Duomenų ir informacijos saugumas. 

Slaptažodis. 

Duomenų kodavimas. 

Informacijos šifravimas. 

Technologinių problemų 

sprendimas 

Skaitmeninių įrenginių naudojimas. 

Darbo skaitmeniniu įrenginiu sutrikimai. 

Programų ir (ar) programėlių pasirinkimas. 

Technologinių gebėjimų, būtinų mokymuisi, ugdymas. 

Virtualioji komunikacija ir 

bendradarbiavimas 

Bendravimo tinkle etikos principai. 

Dalijimasis informacija virtualiojoje erdvėje. 

Bendro darbo grupėse taisyklės. 

Bendravimo virtualiojoje erdvėje galimybės ir pavojus. 

Bendravimo virtualiojoje erdvėje kultūra ir tolerancija. 

Saugus elgesys 

Sveikatą tausojantis darbas skaitmeniniu įrenginiu. 

Skaitmeninių technologijų poveikis visuomenei ir aplinkai. 

Saugus prisijungimas prie virtualiosios aplinkos. 

Saugus asmeninių duomenų pateikimas virtualiojoje 

erdvėje. 

22.6. nacionalinio saugumo temas 5 ir 6 klasėje – į istoriją, 8 klasėje – į geografiją; 
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22.7. pagrindinio ugdymo programoje antikorupcinio ugdymo temas – į klasės valandėles, 

5 klasėje – į istorijos dalyko ugdymo turinį; 

22.8. pagrindinio ugdymo programoje laisvės kovų istorijai mokyti 5 klasėse skiriama 10, 6 

klasėse – 2, 8 klasėse – 2 pamokos per mokslo metus, integruojant į istorijos pamokas, 7 klasėse – 2, 

8 klasėse – 3 integruojant į lietuvių kalbos ir literatūros pamokas; 

22.9. pradiniame ugdyme į mokomuosius dalykus ir klasės valandėles integruojamos 

Lietuvos Junior Achievement finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo programos ,,LJA Aš pats“ 

(1 klasė), ,,LJA Mano bendruomenė“ (2, 3 klasė) ir ,,LJA Daugiau nei pinigai“ (4 klasė); fiksuojama 

ilgalaikiuose metiniuose dalyko planuose. 

23. Progimnazijoje susitarta įgyvendinti integruotas dienas, kai integruotai ugdoma dieną: 

Spalio mėn. Projektas „Tyrinėju ir mąstau. Dalijuosi atradimu“ 

Gegužės mėn. Europos diena 

24. Siekiant ugdyti mokinių socialines ir emocines kompetencijas ir  įgyvendinant Smurto 

prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 ,,Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“, progimnazija pasirinko nuoseklią ir ilgalaikę Olweus 

programos kokybės užtikrinimo sistemą OPKUS, apimančią patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, sudarytos sąlygos 

kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti. Programa  integruojama į dalykų ugdymo turinį, klasės 

valandėles, įgyvendinama organizuojant ir vykdant kitas progimnazijos neformaliojo ugdymo veiklas 

(žr. progimnazijos veiklos dokumentuose). 

25. Siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, progimnazija ugdymo turinyje 

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

neformaliosiomis praktinėmis veiklomis: 

25.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis – sudarydama galimybes mokiniams gilinti savo žinias, 

tobulinti pažintines kompetencijas ir ugdytis vertybines nuostatas lankantis muziejų, bibliotekų 

organizuojamose programose ir renginiuose;  

25.2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir 

motyvaciją dalyvauti progimnazijos ir vietos bendruomenės veiklose, kur teorines pilietiškumo žinias 

mokiniai įprasmina praktinėje ir projektinėje veikloje, bendradarbiauja su įvairiomis vaikų ir jaunimo 

organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir savivaldos institucijomis; 

25.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą; 

25.4. socialinėmis (karitatyvinėmis) veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis 

pagarbos, rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas. Įgydamas realios globos 

patirties mokinys ugdosi praktines socialines kompetencijas. 

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

progimnazijos ugdymo turinio dalis: 

26.1. pažintinei kultūrinei veiklai kiekvienoje klasėje per mokslo metus skiriamos 5 dienos  

atsižvelgiant į Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatytą turinį ir pasiekimus, 

mokinių amžių, jų mokymosi poreikius, progimnazijos savitumą ir ugdymo tikslus. Pažintinė 

kultūrinė veikla organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus ne tik mokykloje, bet ir kitose 

mokymosi aplinkose (muziejuose, virtualiose mokymosi aplinkose, Gamtos mokykloje, miesto 

bibliotekose, įmonėse ir kt.): 

26.1.1. pradinio ugdymo programoje: 

Spalio mėn. Švenčiame mokyklos gimtadienį  

Spalio mėn. Karjeros diena  

Gegužės mėn. Mokausi iš kino 
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Balandžio-gegužės mėn.* Projektas „Tyrinėju ir mąstau. Dalijuosi atradimu“ 

Rugsėjo mėn. – gegužės mėn.** Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena 
Pastabos: 

* Kiekviena klasė dviejų projekto įgyvendinimo per mokslo metus dienų laiką pasirenka pati. 

** Kiekvienai klasei, įgyvendinant Krikščioniškųjų vertybių ugdymo programą, per mokslo metus privaloma viena diena; 

klasė laiką pasirenka pati. 

26.1.1. pradinio ugdymo programoje: 

Spalio mėn. Švenčiame mokyklos gimtadienį  

Lapkričio mėn. Karjeros diena  

Gegužės mėn. Mokausi iš kino 

Balandžio-gegužės mėn.* Projektas „Tyrinėju ir mąstau. Dalijuosi atradimu“ 

Rugsėjo mėn. – gegužės mėn.** Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena 

Birželio mėn. Projektas „Saugau Žemę – saugau save“ 

Pastabos: 

* Kiekviena klasė dviejų projekto įgyvendinimo per mokslo metus dienų laiką pasirenka pati. 

** Kiekvienai klasei, įgyvendinant Krikščioniškųjų vertybių ugdymo programą, per mokslo metus privaloma viena diena; 

klasė laiką pasirenka pati. 

26.1.1. papunkčio pakeitimas: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

26.1.2. pagrindinio ugdymo programoje: 

Spalio mėn. Švenčiame mokyklos gimtadienį  

Spalio mėn. Karjeros diena 

Sausio–birželio mėn.* Projektų mozaika 

Birželio mėn. Kultūros diena 

Rugsėjo mėn. – birželio mėn.** Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena 

Pastabos: 

* Kiekviena projekto grupė projekto įgyvendinimo per mokslo metus laiką pasirenka pati. Viena diena skiriama mokinių 

grupių parengtų projektų pristatymui. 

** Kiekvienai klasei, įgyvendinant Krikščioniškųjų vertybių ugdymo programą, per mokslo metus privaloma viena diena; 

klasė laiką pasirenka pati. 

26.1.2. pagrindinio ugdymo programoje: 

Spalio mėn. Švenčiame mokyklos gimtadienį  

Lapkričio mėn. Karjeros diena 

Gruodžio–gegužės mėn.* Projektų mozaika 

Birželio mėn. Kultūros diena 

Rugsėjo mėn. – birželio mėn.** Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena 

Birželio mėn. Projektas „Saugau Žemę – saugau save“ 

Pastabos: 

* Kiekviena projekto grupė projekto įgyvendinimo per susitartą laikotarpį pasirenka pati. Viena diena skiriama mokinių 

grupių parengtų projektų pristatymui. 

** Kiekvienai klasei, įgyvendinant Krikščioniškųjų vertybių ugdymo programą, per mokslo metus privaloma viena diena; 

klasė laiką pasirenka pati. 

26.1.2. papunkčio pakeitimas: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

26.2. mokinio mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, trunkantis 

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

trukmę). Pavyzdžiui, 3 astronominių valandų trukmės ugdymo procesas muziejuje įskaitomas kaip 

atitinkamo dalyko 4 pamokos, kurių trukmė po 45 min; įskaitomos progimnazijos organizuojamos 

veiklos ne pamokų metu, kurių turinys siejasi su Bendrųjų ugdymo programų turiniu (pvz., mokinių 

atliekami projektiniai darbai laisvu nuo pamokų metu ir jų pristatymas ne pamokų metu; 

progimnazijos renginiai ir šventės, susiję su įgyvendinamu ugdymo turiniu; renginiai, skirti 
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dalykams, pvz., dalykų olimpiados ne ugdymo procese, sporto šventė ir pan.). Ugdymo laikas 

perskaičiuojamas į atitinkamo dalyko pamokas; 

26.3. stebimas mokinių mokymosi krūvis ir, remiantis sukauptais duomenimis, priimami 

sprendimai dėl ugdymo proceso intensyvinimo. 

27. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, socialinė-pilietinė veikla 

privaloma, jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus: 

27.1. socialinė-pilietinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, progimnazijos 

bendruomenės tradicijomis, savanorystės, projektinėmis veiklomis, kultūrinėmis bei socializacijos 

programomis; 

27.2. socialinės-pilietinės veiklos kryptys: 

- pilietinė (veikla progimnazijos, klasės savivaldoje; renginių organizavimas; dalyvavimas pilietinio 

ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio veiklinimo projektuose; pagalba progimnazijoje  

organizuojant apklausas, tyrimus  ir apibendrinant jų rezultatus; progimnazijos reprezentavimas); 

- kraštotyrinė (progimnazijos Kraštotyros muziejaus, kunigo Alfonso Lipniūno kambario-muziejaus 

medžiagos rinkimas, sisteminimas, tvarkymas; etnokultūrinių renginių organizavimas ir kt.); 

- ekologinė (dalyvavimas gamtosauginiuose, ekologiniuose projektuose, akcijose; progimnazijos 

aplinkos puoselėjimas, kabinetų, erdvių tvarkymas ir kt.); 

- pedagoginė (pagalba organizuojant sportinę, pažintinę, meninę, kultūrinę veiklas; pagalba 

mokymosi sunkumų turintiems mokiniams (klasės, progimnazijos žemesniųjų klasių mokiniams); 

pagalba klasių vadovams, mokytojams, organizuojant renginius, išvykas, rengiant varžybas ir kt.); 

- karitatyvinė (pagalba seneliams, ligoniams, negalią turintiems žmonėms; labdaros renginių, akcijų 

organizavimas, dalyvavimas juose ir kt.); 

- pagalba progimnazijai (pagalba bibliotekoje; pagalba mokytojams, progimnazijos darbuotojams; 

mokymo priemonių kūrimas, atnaujinimas ir kt.); 

27.3. socialinę-pilietinę veiklą mokiniai renkasi laisvai, ją gali atlikti savarankiškai arba 

grupelėmis ir glaudžiai bendradarbiaudami su  asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt.; 

27.4. mokinio, atlikusio veiklą ne progimnazijoje, socialinės-pilietinės veiklos fiksuojamos 

individualiame mokinio socialinės-pilietinės veiklos lape ,,Socialinė-pilietinė veikla“ (8 priedas): turi 

būti įrašytas veiklą koordinavusio asmens vardas, pavardė, parašas ir įstaigos antspaudas (jei turi); 

klasės vadovas fiksuotą veiklą perkelia į mokinio elektroninį dienyną; 

27.5. klasės vadovas mokiniams siūlo socialinės-pilietinės veiklos formas kartu su mokiniais 

rengdamas klasės vadovo veiklos planą, planuodamas klasės veiklą; 

27.6. mokinių socialinę-pilietinę veiklą mokytojas / klasės vadovas fiksuoja elektroniniame 

dienyne; klasės vadovas elektroniniame dienyne (modulyje „Socialinė-pilietinė veikla“) nuolat stebi 

informaciją, o pasibaigus ugdymo procesui elektroniniame dienyne (Klasės pažangumo modulyje 

grafoje „Metinis įvertinimas“) įvertina mokinio atliktą socialinę-pilietinę veiklą įrašydamas 

„įskaityta“ („įsk“) /„neįskaityta“ („neįsk“).  

28. Progimnazijoje sudarytos galimybės kiekvieną dieną 1–4 klasių mokiniams po keturių, 

5-8 klasių mokiniams po trijų pamokų sporto salėje, aikštyne ir kitose progimnazijos erdvėse užsiimti 

fiziškai aktyvia veikla, praplečiančia fizinio ugdymo pamokų turinį. 

29. 1-8 klasių mokytojai, rengia dalyko ilgalaikius metinius (1 priedas), dalyko 

trumpalaikius (2 priedas) planus, dalyko modulio (5 priedas), klasės vadovo veiklos planą (3 priedas), 

neformaliojo vaikų švietimo programų mokytojai – neformaliojo vaikų švietimo (4 priedas) 

programas ir iki einamųjų metų rugpjūčio 26 d. aptaria metodinėse grupėse, iki rugpjūčio 30 d. 

suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Ilgalaikių metinių planų, trumpalaikių planų, modulių 

ir neformaliojo vaikų švietimo programų formas parengė Metodinė taryba (Metodinės tarybos 2019 
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m. gegužės 28 d. posėdžio protokolas Nr. 4). Suderintus aukščiau išvardintus dokumentus 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui pateikia tvirtinti progimnazijos direktoriui iki einamųjų metų 

rugpjūčio 31 d.. Ugdymo proceso laikotarpiu, esant poreikiui, ilgalaikiai metiniai dalyko planai, 

modulių programos, klasės vadovo veiklos planai koreguojami; pasibaigus ugdymo procesui, planai 

ir programos archyvuojami ir saugomi vienerius mokslo metus Teams VMA. 

30. Mokytojas, konsultuodamasis su specialiuoju pedagogu, rengia dalyko pritaikytas 

bendrąsias ar individualizuotas ugdymo programas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams ir iki einamųjų metų rugsėjo 6 d., planai aptariami su progimnazijos Vaiko gerovės 

komisija. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

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

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, 

prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi.  

32. Individualus ugdymo planas sudaromas:  

32.1. mokomam namuose mokiniui;  

32.2. mokiniui, atvykusiam mokytis iš užsienio;  

32.3. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių; 

32.4. mokiniui, kurio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis nei numatyta 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; 

32.5. mokiniui, kuris nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekė patenkinamo 

lygio; 

32.6. mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypač mokinio, galinčio pasiekti aukščiausią ir 

aukštą lygius, gabumams plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti individualios pažangos). 

32.7. iš Ukrainos perkeltiems mokiniams mokymui sudaromas individualus planas paskirtai 

klasei. 

Papildyta 32.7. papunkčiu: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

33. Individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas, bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniui, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), progimnazijos direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui, pagalbos mokiniui specialistams, jei reikia, progimnazijos Vaiko gerovės 

komisijai.  

34. Sudarant individualų ugdymo planą, atsižvelgiama į progimnazijoje turimą informaciją 

apie mokinį ir jo mokymosi pasiekimus. Mokinio individualiame ugdymo plane numatomi mokymosi 

uždaviniai, individualūs sėkmės kriterijai, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) indėlis į 

mokinio mokymąsi, reikiamą mokymosi pagalbą. (6 priedas) 

35. Mokinio individualus ugdymo planas progimnazijoje nuolat peržiūrimas ir, jeigu reikia, 

koreguojamas. 

36. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis: 

36.1. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Ugdymo programų 

aprašu, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu; 

36.2. progimnazijos Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu  progimnazijos direktoriaus 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VĮ-105 „Dėl mokinių 

mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – 
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Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas),  Mokinių individualios 

pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

progimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VĮ-324 „Dėl direktoriaus 2017 m. 

gruodžio 28 d. įsakymo Nr. VĮ-345 „Dėl Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos mokinių 

individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir 

pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas). Aprašai skelbiami progimnazijos interneto svetainėje 

www.alipniunomokykla.lt. 

36.2. progimnazijos Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu  progimnazijos direktoriaus 2022 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. VĮ-170 „Dėl Mokinių 

mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – 

Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas),  Mokinių individualios 

pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

progimnazijos direktoriaus 2022 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. VĮ-252 „Dėl Panevėžio Alfonso 

Lipniūno progimnazijos mokinių Individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir 

pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokinių individualios pažangos 

stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas). Aprašai skelbiami 

progimnazijos interneto svetainėje www.alipniunomokykla.lt. 

36.2. papunkčio pakeitimas: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

37. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, vadovaudamasis 

progimnazijoje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, 

atsižvelgdamas į klasės mokinių mokymosi rezultatus, ugdymo(-si) poreikius ir galimybes. 

37.1. Progimnazija susitaria dėl  lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokomųjų 

dalykų ugdymo kokybės tobulinimo:  

37.1.1. einamųjų mokslo metų rugsėjo mėn. organizuojamas lietuvių kalbos ir literatūros bei 

matematikos mokomųjų dalykų ankstesnių mokslo metų programos kartojimas; 

37.1.2. einamųjų metų spalio mėn. pradžioje (pirmąją savaitę) organizuojami dalykų 

diagnostiniai testai nustatant individualius mokinio mokymosi pasiekimus pagal atitinkamo 

mokomojo dalyko veiklos sritis: matematika – skaičiai ir skaičiavimai, matai ir matavimai; sąryšiai 

ir funkcijos, reiškiniai, lygtys, nelygybės, sistemos; geometrija; stochastika; lietuvių kalba ir literatūra 

– teksto suvokimas; kalbos pažinimas ir vartojimas; teksto kūrimas; 

37.1.3. diagnostinių testų pagalba nustačius mokinių esmines mokymosi problemas, 

diagnozavus jų priežastis, taikoma tikslinė pagalba: konsultacijos skiriant savivaldaus mokymosi 

užduotis tikslu stiprinti vieną ar kelias dalyko veiklos sritis, trišaliai susitikimai (mokinys-tėvai-

mokytojas);  

37.1.4. 6, 8 klasės mokinio padaryta pažanga einamųjų mokslo metų pabaigoje (gegužės 

mėn.) nustatoma pagal lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos veiklos sritis nacionalinių 

mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatais, 5, 7 klasių – diagnostiniais testais, kurie 

organizuojami gegužės mėn. pabaigoje. 

Papildyta 37.1. papunkčiu: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

38. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, derinamas formuojamasis, diagnostinis ir 

apibendrinamasis vertinimas: 

38.1. formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu mokinio daromos 

pažangos stebėjimui, informacijos teikimui ir grįžtamojo ryšio gavimui, savalaikiam pagalbos 

suteikimui, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus; 

http://www.alipniunomokykla.lt/
http://www.alipniunomokykla.lt/
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38.2. diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir pažanga, kad būtų galima 

tikslingai planuoti tolesnį mokymąsi, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti. Diagnostinis 

vertinimas padeda nustatyti mokinio pasiekimus ir pažangą tam tikro mokymosi etapo pradžioje ir 

pabaigoje pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus, siekiant diagnozuoti esamą 

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

38.2.1. atsižvelgiant į tai, ką norima įvertinti (vertinimo tikslą), taikomi įvairūs diagnostinio 

vertinimo būdai: testavimas, atliktų darbų įvertinimas ir kt.; 

38.2.2. mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas: pradinio 

ugdymo programoje – trumpi komentarai, lygiai nenurodomi, nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, 

ženklai, simboliai ir pan.), pagrindinio ugdymo programoje – pažymiai, kaupiamieji balai, kreditai; 

38.3. apibendrinamasis vertinimas atliekamas baigus programą, kursą. Juo nustatoma, 

kokius ilgalaikiame plane suformuluotus lūkesčius mokinys jau yra pasiekęs ir kokių dar turėtų siekti; 

38.4. iš Ukrainos perkeltų mokinių pažanga ugdymo procese stebima nuolat, taikomas 

formuojamasis vertinimas. Pusmečio pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per pusmetį 

padarytą pažangą ir įrašomi elektroniniame dienyne: 

38.4.1. mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą, vertinami įrašu padarė 

pažangą („pp“) arba „nepadarė pažangos“ („np“); 

38.4.2. mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, vertinami įrašu 

„įskaityta“ („įsk“), arba „neįskaityta“ („neįsk“). 

Papildyta 38.4. papunkčiu: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

39. Progimnazija veiksmingai taiko individualios mokinio pažangos stebėjimą, naudodamasi 

turimais (nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų) ir su(si)kurtais duomenimis: stebi, ar mokinio 

įgytų kompetencijų lygis optimalus, atitinkantis jam keliamus tikslus ir jo individualias galias, siekius 

bei paskirtį, ar mokinys nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų 

gebėjimų, tvirtesnių vertybinių nuostatų; skatina mokinio savistabą, atkaklumą, savo veiklos / 

mokymosi į(si)vertinimą ir tobulinimą. Individualios mokinio pažangos vertinime dalyvauja pats 

mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), ugdantys mokytojai ir kiti pagalbos mokiniui specialistai. 

Atsižvelgiant į vertinimo informaciją, koreguojamas mokinio mokymasis. 

40. Progimnazija, siekdama padėti kiekvienam mokiniui pagal galias pasiekti aukštesnius 

ugdymo(si) rezultatus: 

40.1. pritaiko mokymą pagal mokinio gebėjimus, kad jis galėtų siekti aukštesnių rezultatų; 

40.2. vertinimo metodus mokytojai derina tarpusavyje, aptaria su mokiniais rugsėjo mėn.  

pirmąją savaitę, su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) – bendrų tėvų susitikimų metu rugsėjo 

mėn.; 

40.3. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi pažangą ir 

pasiekimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 

progimnazijos nustatyta tvarka. Individualių pokalbių, tėvų susitikimų, atvirų durų dienų metu su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria mokinių daromą pažangą, mokymosi pasiekimus ir 

numato, kaip juos gerinti ir pritaikyti ugdymo turinį. 

41. Mokinio vertinimo rezultato fiksavimas: 

41.1. pradinio ugdymo programoje: 

41.1.1. pusmečio pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per pusmetį padarytą 

pažangą, orientuojantis į Pradinio ugdymo bendrosiose programose aprašytus mokinių pasiekimų 

lygių požymius, ir įrašomi elektroniniame dienyne: 

41.1.1.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „patenkinamas“ („Pat“), „pagrindinis“ („P“), 

„aukštesnysis“ („A“); dorinis ugdymas – padarė pažangą („pp“);  
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41.1.1.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „nepatenkinamas“ („N“); dorinis ugdymas – 

„nepadarė pažangos“ („np“);  

41.1.1.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje skiltyje įrašant „pp“ arba „np“;  

41.1.1.4. mokinių, kurie mokosi pagal pritaikytą bendrąją ugdymo programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal Pradinio ugdymo bendrosiose programose 

numatytus pasiekimus, atsižvelgiant į mokinių daromą asmeninę pažangą; 

41.1.1.4. įrašas ,,atleista“ įrašomas, jei mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją 

ir progimnazijos direktoriaus įsakymą; 

41.2. pagrindinio ugdymo programoje: 

41.2.1. mokinio pasiekimai vertinami 10 balų vertinimo sistema, išskyrus dorinio ugdymo, 

žmogaus saugos, dalyko modulio, modulio, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės, 

technologijų  – vertinama įrašu „įskaityta“ („įsk“), arba „neįskaityta“ („neįsk“); 

41.2.2. ilgalaikis 5-8 klasių mokinių projektinis darbas ,,Projektų mozaika“ vertinamas įrašu 

„įskaityta“ („įsk“) arba „neįskaityta“ („neįsk“); 

41.2.3. socialinė-pilietinė veikla vertinama įrašu „įskaityta“ („įsk“) arba „neįskaityta“ 

(„neįsk“); 

41.2.4. jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pvz., pusmetį) neatliko visų vertinimo 

užduočių (pvz., kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, 

numatytų pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje, mokinio dalyko pusmečio ar kito ugdymo 

laikotarpio pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; 

41.2.5. įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

progimnazijos direktoriaus įsakymą. 

42. Progimnazija Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) dalyvauja 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus sprendimu. Mokinio pasiekimų 

rezultatai naudojami ugdymo procese mokinio mokymuisi planuoti ir neįskaičiuojami į ugdymo 

laikotarpio (pusmečio) įvertinimą. 

43. Mokinių, kurie mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga 

ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose 

programose numatytus pasiekimus, atsižvelgiant į mokinių daromą asmeninę pažangą. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

44. Progimnazijoje ugdymo procesui organizuoti sudarytas 1–4 ir 5–8 klasių pamokų 

tvarkaraštis,  mokiniui mokymosi krūvis paskirstytas proporcingai vadovaujantis Lietuvos higienos 

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

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

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

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

norma). 

45. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių optimalaus ir proporcingai paskirstyto 

mokymosi krūvio klausimus ir vykdo nuoseklią mokinių mokymosi krūvio stebėseną. 
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46. Per dieną pradinio ugdymo programos mokiniams vyksta ne daugiau kaip 5, pagrindinio 

– ne daugiau kaip 7 pamokos. 

47. Penktadienį vyksta mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis. 

48. Pradinio ugdymo programos mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau nei 

vienas diagnostinis darbas, pagrindinio ugdymo programos mokiniams – kontrolinis darbas. 

Pagrindinio ugdymo programos mokiniams kontrolinių darbų atlikimo laiką derina klasėje dirbantys 

mokytojai, kontroliniai darbai numatomi dalykų ilgalaikiuose metiniuose planuose; ne vėliau kaip 

prieš savaitę  mokytojai įrašo elektroniniame dienyne kontrolinio darbo laiką, informuoja mokinius. 

Diagnostiniai darbai, kontroliniai darbai negali būti rašomi iš karto po ligos, atostogų, 

nerekomenduojami po šventinių dienų. 

49. Mokiniams skiriamos užduotys į namus, kurios: 

49.1. atitinka mokinio galias; 

49.2. tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padeda siekti 

numatytų mokymosi tikslų; 

49.3. užduotys neskiriamos atostogoms; 

49.4. užduotys neskiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

50. Mokiniams, negalintiems tinkamai atlikti paskirtų užduočių namuose dėl nepalankių 

socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų ar kitų priežasčių, sudarytos sąlygos jas atlikti progimnazijos 

Saviruošos klube. 

51. Pirmosios klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pradinio ugdymo programą 

(išskyrus 1b klasę 2021–2022 m. m.: suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pamokų 

skaičius per savaitę – 24), ir penktosios klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio 

ugdymo programos pirmąją dalį (išskyrus 5b klasę 2021–2022 m. m.: suderinus su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais), pamokų skaičius per savaitę – 27), skiriamas minimalus per savaitę privalomų 

pamokų skaičius. 

52. Mokymosi pagalbai teikti skiriamos trumpalaikės konsultacijos konsultaciniuose 

centruose (KC). Trumpalaikių konsultacijų (trumpesnių už pamokos trukmę) dažnumas priklauso nuo 

mokantis kylančio mokymosi poreikio išsiaiškinti neaiškumus. Jos neįskaitomos į mokinio 

mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu (telefonu, 

žinute, dvišalių susitikimų metu) informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, ir, 

vykstant konsultacijoms, apie mokinio daromą pažangą.  

53. Vadovaujantis progimnazijoje patvirtintais susitarimais: 

53.1. mokiniui, kuris atstovauja mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per 

atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. 

Mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu poilsio dienos gali būti nukeliamos į artimiausias dienas; 

53.2. mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, gali būti 

suteikiamas laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymo dienų skaičių. 

54. 5-8 klasės mokinys, kuris mokosi pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programas (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas) ir pageidauja būti atleidžiamas nuo dalies ar visų 

konkretaus dalyko pamokų, progimnazijos direktoriui teikia prašymą ir neformaliojo vaikų švietimo 

programas ar jų nuorodas iki einamųjų metų rugsėjo 16 d.: 

54.1. sprendimas dėl atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokų priimamas, jei dalyko, nuo 

kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojas, įvertinęs neformaliojo vaiko švietimo programų 

turinį, pripažįsta, kad  neformaliojo vaikų švietimo programos turinys dera su Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrųjų programų turiniu;  

54.2. mokinys kartu su dalyko mokytoju užpildo „Prašymą – sutartį“; 
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54.3. progimnazijos Saviraiškos mokslų mokytojų metodinė grupė nusprendžia dėl menų ar  

fizinio ugdymo vertinimų, gautų mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, 

atsiskaitymo formų ir įskaitymo ir konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę 

(Saviraiškos mokslų mokytojų metodinės grupės 2019 m. gegužės 22 d. protokolas Nr. 4); 

54.4. jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, mokinys į 

mokyklą gali atvykti vėliau arba išvykti anksčiau, apie tai mokykla informuoja tėvus (globėjus, 

rūpintojus). Pamokose nedalyvaujančio mokinio saugumą užtikrina mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai). (Progimnazijos tarybos 2021 m. birželio 16 d. posėdžio protokolas Nr. PT-6). 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

55. Progimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 

aukštesnių pasiekimų. 

56. Už mokymosi pagalbos mokiniams teikimo organizavimą, koordinavimą ir stebėseną 

atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

57. Mokymosi pagalba ugdymo procese teikiama kiekvienam vaikui, kuriam ji reikalinga. 

Progimnazija, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

57.1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus pasiekimus 

turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi; 

57.2. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus progimnazijos bendruomenėje; 

57.3. nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos, ir teikia ją 

mokiniams; 

57.4. kartu su mokiniu, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Vaiko gerovės komisija 

sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; 

57.5. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypač dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų 

ir poreikių mokiniams, berniukams ir mergaitėms. Prireikus mokytojai pasitelkia pagalbos mokiniui  

specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos 

poreikius; 

57.6. užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, apimančią žemų pasiekimų intervenciją, 

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

mokiniai negali gauti namuose, ir pan.). 

58. Mokinių pasiekimai progimnazijoje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami 

kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami progimnazijos 

pagalbos mokiniui specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), pagal poreikį – progimnazijos 

Vaiko gerovės komisija, kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo. 

59. Mokymosi pagalba mokiniui suteikiama: 

59.1. jei jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis nei numatytas Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrosiose programose ir mokinys nedaro pažangos;  

59.2. jei atsiskaitomasis ar kitų užduočių darbas įvertinamas nepatenkinamai; 

59.3. jei mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido  dalį pamokų; 

59.4. jei mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus; 

59.5. jei nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas 

lygis; 

59.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygio ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta mokymosi 

sritimi; 
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59.7. patyrusiam mokymosi sunkumų / praradimų COVID-19 pandemijos metu; 

59.8. kitais progimnazijos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

59.9. iš Ukrainos perkeltiems mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programas, nuolat teikiama mokytojo padėjėjo pagalba, pagal poreikį teikiama psichologo ir 

socialinio pedagogo pagalba. 

Papildyta 59.9. papunkčiu: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

60. Mokymosi pagalbos teikimo įgyvendinimo būdai: 

60.1. pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) 

užduotis, metodikas ir kt.; 

60.2. organizuojant pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

60.3. skiriant trumpalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas 

ar nustato progimnazija pagal mokymosi pagalbos poreikį; sudaromi mokinių, kuriems reikia 

panašaus pobūdžio pagalbos, grupių konsultaciniai centrai (KC). Šios grupės sudaromos ir iš gretimų 

klasių mokinių. Išskirtiniais atvejais mokymosi pagalba skiriama ir individualiai; 

60.4. taikant savanoriškos pagalbos būdus (tėvų (globėjų, rūpintojų), buvusių mokytojų ir 

kt.), trišalių pokalbių (mokinys – tėvai – mokytojas) metodiką;  

60.5. 2021–2022 m. m. 6a, 6b, 7a, 8a ir 8b klasės mokiniai, 2022–2023 m. m. 5a, 5b, 7a, 7b 

ir 8a klasės mokiniai per vieną iš penkių lietuvių kalbos ir literatūros ir per vieną iš keturių 

matematikos pamokų dalijami į grupes pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, 

patyrusiems mokymosi sunkumų / praradimų COVID-19 pandemijos metu, pritaikant įvairias 

mokymosi strategijas; 

60.5. 2022–2023 m. m. 5a, 5b, 6a, 7a, 7b ir 8a klasės mokiniai per vieną iš penkių lietuvių 

kalbos ir literatūros ir per vieną iš keturių matematikos pamokų dalijami į grupes pasiekimų 

skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, patyrusiems mokymosi sunkumų, pritaikant įvairias 

mokymosi strategijas; 

60.5. papunkčio pakeitimas: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

60.6. mokiniui pasirenkant mokytis progimnazijos siūlomus papildomai mokytis dalykus: 

60.6.1. 2021–2022 m. m. modulis „Finansinis raštingumas ir verslumas“ 1b klasėje; lietuvių 

kalbos modulis „Skaitome, mąstome, rašome“, matematikos moduliai „Sprendimo strategijų 

paieška“, „Matematika ir pasaulis“ 8 klasėje; modulis „Finansinis raštingumas ir verslumas“ 5 

klasėje; 

60.6.2. 2022–2023 m. m. modulis „Finansinis raštingumas ir verslumas“ 2b klasėje; lietuvių 

kalbos modulis „Raštingumo gelmės“, matematikos moduliai „Sprendimo strategijų paieška“, 

„Matematika ir pasaulis“ 8 klasėje; modulis „Finansinis raštingumas ir verslumas“ 6 klasėje. 

61. Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, naudojamos (Progimnazijos 

tarybos 2021 m. birželio 16 d. posėdžio protokolas Nr. PT-6): 

61.1. konsultacijoms konsultaciniuose centruose (KC), kurios skirtos mokymosi pagalbai 

(mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokinių mokymosi pasiekimams, 

mokiniams, patyrusiems sunkumų COVID-19 pandemijos metu, gabių mokinių ugdymui) teikti: 

61.1.1. pradinio ugdymo programoje: 

Mokymosi pagalbai teikti, ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

KC „Sėkmės laipteliai“ (lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas)*: 

1a 

klasė 

1b 

klasė 

2a 

klasė 

2b 

klasė 

3a 

klasė 

3b 

klasė 

3c 

klasė 

4a 

klasė 

4b 

klasė 

Iš viso 

val. 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  9 

Modulis „Finansinis raštingumas ir verslumas“ 
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- 1  - - - - - - - 1  

KC gabių mokinių ugdymui 

    3-4 kl. 0,5 

KC ,,Anglų kalba linksmai ir išradingai“ 

    3-4 kl. 1 

Iš viso: 11,5  
Pastabos: 

* Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi pasiekimams, mokiniams, patyrusiems 

sunkumų/praradimų COVID-19 pandemijos metu, mokymosi pagalbai teikti. 

61.1.1. pradinio ugdymo programoje: 

Mokymosi pagalbai teikti, ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

KC „Sėkmės laipteliai“ (lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas)*: 

1a 

klasė 

1b 

klasė 

2a 

klasė 

2b 

klasė 

3a 

klasė 

3b 

klasė 

4a 

klasė 

4b 

klasė 

4c 

klasė 

Iš viso  

val. 

1  1  1  1  1  1  1  1  1 9 

Modulis „Finansinis raštingumas ir verslumas“  

-  - - 1 - - - -  1 

KC gabių mokinių ugdymui  

    3-4 kl. 0,5 

KC ,,Anglų kalba linksmai ir išradingai“  

    3-4 kl. 1 

Iš viso: 11,5 

Pastabos: 

* Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi pasiekimams, mokiniams, patyrusiems 

sunkumų. 

61.1.1. papunkčio pakeitimas: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

61.1.2. pagrindinio ugdymo programoje: 

Mokymosi pagalbai teikti, ugdymo(si) poreikiams tenkinti Valandų skaičius 

Konsultacinis centras (KC) ,,Atėjau, pamačiau, nugalėjau“ (socialiniai 

mokslai) 
1 

Konsultacinis centras (KC) ,,Anglų kalbos gramatika įdomiai, suprantamai, 

linksmai“ 
1 

Konsultacinis centras (KC) ,,Rašytinio anglų kalbos teksto supratimas“ 1 

Konsultacinis centras (KC) ,,Anglų kalbos laboratorija“ 1 

Konsultacinis centras (KC) ,,Komunikacinės ir tarpkultūrinės kompetencijų 

tobulinimas“ (rusų kalba) 
1 

Konsultacinis centras (KC) ,,Draugaujame su vokiečių kalba“ 1 

Konsultacinis centras (KC) „Geografijos žemėlapis“ (socialiniai mokslai)  1 

Konsultacinis centras (KC) ,,Esu sumanus IKT naudotojas“ 1 

Konsultacinis centras (KC) „Fizika kitaip“ 1 

Konsultacinis centras (KC) ,,Chemija mūsų gyvenime“ 1 

Iš viso: 10 val. 

61.1.2. pagrindinio ugdymo programoje: 

Mokymosi pagalbai teikti, ugdymo(si) poreikiams tenkinti Valandų skaičius 

Konsultacinis centras (KC) ,,Gimtosios kalbos labirintai“ (lietuvių kalba ir 

literatūra) 

1 
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Konsultacinis centras (KC) ,,Gimtosios kalbos vartojimo, rašybos ir 

skyrybos įtvirtinimas“ (lietuvių kalba ir literatūra) 

1 

Konsultacinis centras (KC) „Matematikos uždavinių sprendimo būdai“  1 

Konsultacinis centras (KC) „Matematika ir pasaulis“  1 

Konsultacinis centras (KC) ,,Esu sumanus IKT naudotojas“ 1 

Iš viso:  5 val. 

                                                                                                                                                          

61.1.2. papunkčio pakeitimas: 
Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

61.1.3. minimalus mokinių skaičius laikinojoje grupėje – 5; konsultacijų KC lankančių 

mokinių sąrašas per mokslo metus gali kisti; 

61.1.4. KC veiklos apskaita fiksuojama Microsoft Teams aplinkoje, komandos „Panevėžio 

Alfonso Lipniūno progimnazija“ failuose „2021–2022 m. m. Konsultacinių centrų (KC) veikla / 

2022–2023 m. m. Konsultacinių centrų (KC) veikla“; 

61.1.5. Konsultacijų (KC) laiką įsakymu tvirtina progimnazijos direktorius; 

61.1.6. pasibaigus pirmajam / antrajam pusmečiui konsultaciniuose centruose suteiktų 

konsultacijų veiksmingumas aptariamas mokytojų metodinės grupės susirinkime, analizuojamas  KC 

veiklos  poreikio tęstinumas; 

61.2. moduliams dalykui papildomai mokyti: 

61.2.1. 2021–2022 m. m. aštuntoje klasėje: lietuvių kalbos moduliui ,,Skaitome, mąstome, 

rašome“,  matematikos moduliams „Sprendimo strategijų paieška“, „Matematika ir pasaulis“ mokyti 

– minimalus mokinių skaičius grupėje – 11; penktoje klasėje: moduliui „Finansinis raštingumas ir 

verslumas“ – minimalus mokinių skaičius grupėje – 16. Iš viso – 4 val.. 2022–2023 m. m. aštuntoje 

klasėje: lietuvių kalbos moduliui „Raštingumo gelmės“, matematikos moduliams „Sprendimo 

strategijų paieška“, „Matematika ir pasaulis“ mokyti – minimalus mokinių skaičius grupėje – 11; 

šeštoje klasėje: moduliui „Finansinis raštingumas ir verslumas“ – minimalus mokinių skaičius 

grupėje – 16. Iš viso – 4 val.: 

61.2.2. modulis fiksuojamas elektroniniame dienyne; 

61.3. 2021–2022 m. m. 6a, 6b, 7a, 8a ir 8b klasėje (iš viso – 10 val.), 2022–2023 m. m. 5a, 

5b, 7a, 7b, 8a klasėje (iš viso – 10 val.) – lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos dalyko vienos 

pamokos diferencijavimui, individualizavimui (vienoje dalyko pamokoje sudaromos laikinosios 

grupės):  

61.3. 2022–2023 m. m. 5a, 5b, 6a, 7a, 7b, 8a klasėje (iš viso – 12 val.) – lietuvių kalbos ir 

literatūros bei matematikos dalyko vienos pamokos diferencijavimui, individualizavimui (vienoje 

dalyko pamokoje sudaromos laikinosios grupės): 

61.3. papunkčio pakeitimas: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

62.3.1. pamoka fiksuojama elektroniniame dienyne. 

62. Mokymosi pagalbos veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas pagal 

individualią pažangą ir pasiekimų dinamiką. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO 

UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 



23 

 

63. Progimnazija, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės 

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

tarptautinė bendrojo ugdymo programa): 

63.1. sudaro galimybes asmenų mokymosi tęstinumui pagal atvykusiųjų ir / ar grįžusiųjų į 

Lietuvą pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą; 

63.2. priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas); 

63.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 

sukanka šešeri metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu užsienio valstybėje vaikas 

buvo ugdomas mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas ir tėvai 

(globėjai, rūpintojai) pateikia tai patvirtinančius dokumentus; 

63.4. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdžiusį 

Lietuvos Respublikoje pagal priešmokyklinio ugdymo programą, priima mokytis pagal pradinio 

ugdymo programą; 

63.5. išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais, 

švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

63.6. informuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrių; 

63.7. prieš pradedant mokiniui mokytis progimnazijoje, direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

kartu su būsimos klasės vadovu, mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria poreikį tam 

tikrą laiko dalį intensyviai mokytis lietuvių kalbos, numato tolesnio mokymosi perspektyvą, švietimo 

pagalbos poreikį; 

63.8. sudaro mokinio individualų pagalbos vaikui planą (6 priedas), atsižvelgdama į jo 

mokymosi pasiekimus. Individualiame plane gali būti numatytas ir pamokų skaičiaus perskirstymas 

tarp dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo planų 75 ir 109 punktuose, sudarant galimybę kurį laiką 

nesimokyti dalies dalykų, esant aukštesniems šių dalykų pasiekimams nei numatyta bendrosiose 

programose, ir šių dalykų pamokas skirti lietuvių kalbai mokyti; 

63.9. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, progimnazijos teikiamos 

pagalbos formas ir būdus, progimnazijos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) 

įsipareigojimus. Adaptaciniu laikotarpiu stebima mokinio individuali pažanga, pasiekimai. Į mokinio  

adaptacijos procesų valdymą įtraukiama progimnazijos vaiko gerovės komisija. Kiekvieno vaiko 

adaptacijos trukmės laikas individualus, progimnazija konstatuoja adaptacijos laiko pabaigą, 

atsižvelgdama į tai, kaip mokiniui sekasi adaptuotis. Adaptacijos laikotarpiu taikomas tik 

formuojamasis vertinimas. 

63.9.1. iš Ukrainos perkeltam mokiniui ir pradėjusiam mokytis progimnazijoje paskirtoje 

klasėje, skiriamas dviejų mėnesių adaptacinis laikotarpis, esant poreikiui, gali būti pratęstas ilgesniam 

laikotarpiui.  

Papildyta 63.9.1. papunkčiu: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

64. Progimnazija, organizuodama atvykusio ar grįžusio asmens mokymą: 

64.1. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ar teisėtais mokinio 

atstovais ir teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą ir gauna grįžtamąją 

informaciją; 

64.2. konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo; 

64.3. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į 

progimnazijos bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą, prireikus pasitelkia mokinius savanorius; 
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64.4. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

65. Jeigu mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, progimnazija gali organizuoti: 

65.1. lietuvių kalbos mokymą skiriant papildomą lietuvių kalbos pamoką iš pamokų, skirtų 

mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymo pagalbai teikti; 

65.2. mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikdama reikiamą 

mokymosi ir kitą švietimo pagalbą; 

65.3. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu, kartu užtikrindama, kad kitų dalykų jis 

mokytųsi kartu su bendraamžiais; 

65.4. mokymąsi kitu progimnazijos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais); 

65.5. iš Ukrainos perkeltiems mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programas, organizuoja intensyvų lietuvių kalbos mokymosi paskirtose klasėse iki vienerių 

metų. 

Papildyta 65.5. papunkčiu: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

66. Progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje  sudaromos 

laikinosios grupės (Progimnazijos tarybos 2021 m. birželio 16 d. posėdžio protokolas Nr. PT-6): 

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

66.2. technologijų dalykui mokyti, atsižvelgiant į darbo vietų kabinetuose skaičių, kurį 

nustato Higienos norma; 

66.3. informacinių technologijų dalykui mokyti, atsižvelgiant į darbo vietų kabinetuose 

skaičių, kurį nustato Higienos norma: 2021–2022 m. m. 5a klasėje – viena grupė, 5b klasėje – dvi 

grupės, 6a klasėje – dvi grupės, 6b klasėje – dvi grupės, 7a klasėje – dvi grupės, 7b klasėje – viena 

grupė; 2022–2023 m. m. 5a klasėje – dvi grupės, 5b klasėje – dvi grupės, 6a klasėje – viena grupė, 

6b klasėje – dvi grupės, 7a klasėje – dvi grupės, 7b klasėje – dvi grupės;  

66.3. informacinių technologijų dalykui mokyti, atsižvelgiant į darbo vietų kabinetuose 

skaičių, kurį nustato Higienos norma: 2022–2023 m. m. 5a klasėje – dvi grupės, 5b klasėje – dvi 

grupės, 6a klasėje – dvi grupės, 7a klasėje – dvi grupės, 7b klasėje – dvi grupės; 

66.3. papunkčio pakeitimas: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

66.4. užsienio kalboms, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 20 mokinių pradinio ugdymo 

programoje, ne mažiau kaip 21 mokinys – pagrindinio ugdymo programoje: 

66.4.1.  anglų kalbai: 2021–2022 m. m. 2a klasėje – viena grupė, 2b klasėje – viena grupė, 

3a klasėje – viena grupė, 3b klasėje – viena grupė, 3c klasėje – viena grupė, 4a klasėje – dvi grupės, 

4b klasėje – dvi grupės, 5a klasėje – viena grupė, 5b klasėje – viena grupė, 6a klasėje – dvi grupės, 

6b klasėje – dvi grupės, 7a klasėje – dvi grupės, 7b klasėje – viena grupė, 8a klasėje – viena grupė, 

8b klasėje – dvi grupės; 2022–2023 m. m. 2a klasėje – viena grupė, 2b klasėje – viena grupė, 3a 

klasėje – viena grupė, 3b klasėje – viena grupė, 4a klasėje – viena grupė, 4b klasėje – viena grupė, 4c 

klasėje – viena grupė, 5a klasėje – dvi grupės, 5b klasėje – dvi grupės, 6a klasėje – viena grupė, 6b 

klasėje – viena grupė, 7a klasėje – dvi grupės, 7b klasėje – dvi grupės, 8a klasėje – dvi grupės, 8b 

klasėje – viena grupė; 
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66.4.1.  anglų kalbai: 2022–2023 m. m. 2a – dvi grupės 2b klasėje – dvi grupės, 3a klasėje – 

2 grupės 3b klasėje – viena grupė, 4a klasėje – dvi grupės,  4b klasėje – dvi grupės, 4c klasėje – viena 

grupė, 5a klasėje – dvi grupės, 5b klasėje – dvi grupės, 6a klasėje – dvi grupės, 7a klasėje – dvi grupės, 

7b klasėje – dvi grupės, 8a klasėje – dvi grupės, 8b klasėje – viena grupė; 

66.4.1. papunkčio pakeitimas: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

66.4.2. rusų kalbai:  2021–2022 m. m. 6a klasėje –   viena grupė, 6b klasėje – dvi grupės, 7a 

klasėje – dvi grupės, 7b klasėje – viena grupė, 8a klasėje –  viena grupė, 8b klasėje – viena grupė; 

2022–2023 m. m. 6a klasėje – viena grupė, 6b klasėje – viena grupė, 7a klasėje – viena grupė, 7b 

klasėje – dvi grupės, 8a klasėje – dvi grupės, 8b klasėje – viena grupė; 

66.4.2. rusų kalbai:  2022–2023 m. m. 6a klasėje – dvi grupės, 7a klasėje – viena grupė, 7b 

klasėje – dvi grupės, 8a klasėje – dvi grupės, 8b klasėje – viena grupė; 

66.4.2. papunkčio pakeitimas: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

66.4.3. vokiečių kalbai: 2021–2022 m. m.  6a ir 6b klasių mokiniai jungiami ir sudaroma 

viena vokiečių kalbos grupė, 8a ir 8b klasių mokiniai jungiami ir sudaroma viena vokiečių kalbos 

grupė; 2022–2023 m. m. 6a ir 6b klasių mokiniai jungiami ir sudaroma viena vokiečių kalbos grupė, 

7a ir 7b klasių mokiniai jungiami ir sudaroma viena vokiečių kalbos grupė; 

66.5. 2021–2022 m. m. vienoje iš penkių lietuvių kalbos ir literatūros ir vienoje iš keturių 

matematikos pamokų sudaromos 6a, 6b, 7a, 8a ir 8b klasės mokinių laikinosios grupės pasiekimų 

skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, patyrusiems mokymosi sunkumų / praradimų COVID-19 

pandemijos metu, pritaikant įvairias mokymosi strategijas; minimalus mokinių skaičius grupėje – 9; 

2022–2023 m. m. vienoje iš penkių lietuvių kalbos ir literatūros ir vienoje iš keturių matematikos 

pamokų sudaromos 5a, 5b, 7a, 7b ir 8a klasės mokinių laikinosios grupės pasiekimų skirtumams 

mažinti, gabumams plėtoti, patyrusiems mokymosi sunkumų / praradimų COVID-19 pandemijos 

metu, pritaikant įvairias mokymosi strategijas; minimalus mokinių skaičius grupėje – 9; 

66.5. 2022–2023 m. m. vienoje iš penkių lietuvių kalbos ir literatūros ir vienoje iš keturių 

matematikos pamokų sudaromos 5a, 5b, 6a, 7a, 7b ir 8a klasės mokinių laikinosios grupės pasiekimų 

skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, patyrusiems mokymosi sunkumų, pritaikant įvairias 

mokymosi strategijas; minimalus mokinių skaičius grupėje – 10; 

66.5. papunkčio pakeitimas: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

66.6. aštuntoje klasėje: 2021–2022 m. m. lietuvių kalbos moduliui ,,Skaitome, mąstome, 

rašome“, matematikos moduliams „Sprendimo strategijų paieška“, „Matematika ir pasaulis“ mokyti 

(iš viso – trys grupės), minimalus mokinių skaičius grupėje – 11; penktoje klasėje: moduliui 

„Finansinis raštingumas ir verslumas“ – minimalus mokinių skaičius grupėje – 16; 2022–2023 m. m. 

lietuvių kalbos moduliui „Raštingumo gelmės“, matematikos moduliams „Sprendimo strategijų 

paieška“, „Matematika ir pasaulis“ mokyti (iš viso – trys grupės) – minimalus mokinių skaičius 

grupėje – 11; šeštoje klasėje: moduliui „Finansinis raštingumas ir verslumas“ – minimalus mokinių 

skaičius grupėje – 16. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

67. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-
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1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu. 

68. Mokiniai mokomi namie savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Mokiniui, mokomam namie, progimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) 

ir atsižvelgdama į gydytojų  konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą. 

69. Pradinio ugdymo bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal 

atskirus ugdymo dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį. 

70. Mokiniams, kurie mokosi: 

70.1. pagal pradinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

70.1.1. 1–3 klasėse skiriama 315 pamokų per mokslo metus (9 pamokos per savaitę) Pradinio 

ugdymo bendrųjų programų ugdymo dalykams įgyvendinti; 

70.1.2. 4 klasėje – 385 pamokos per mokslo metus (11 pamokų per savaitę); 

70.2. pagal pagrindinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

70.2.1. 5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus (12 pamokų per savaitę); 

70.2.2. 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus (13 pamokų per savaitę). 

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

mokinys, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą,  gali nesimokyti menų ir fizinio ugdymo, 

pagal pagrindinio ugdymo programą – dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo. 

Elektroniniame dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys 

nesimoko, įrašoma „atleista“. Pamokos, gydytojo leidimu lankomos progimnazijoje, įrašomos į 

mokinio individualų ugdymo planą. 

72. Progimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 

papildomų pamokų per savaitę pasiekimams gerinti. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGNIZAVIMO BŪDU PAGAL PAGRINDINIO 

UGDYMO PROGRAMĄ 

 

73. Planuodama 5–8 klasių mokiniams ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, progimnazija vadovaujasi Mokymo nuotoliniu organizavimo būdu kriterijų 

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

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

patvirtinimo“ ir Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu 

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. VĮ-20 

„Dėl Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

73.1. bent du kartus per pusmetį 5-8 klasėse ugdymas organizuojamas nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu; 

73.1. 5-8 klasėse per mokslo metus iki 10 procentų ugdymas organizuojamas nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu; 

73.1. papunkčio pakeitimas: 



27 

 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

73.2. mokytojas ugdymo procesą suplanuoja ir organizuoja taip, kad mokiniai pasiektų 

numatytus mokymosi pasiekimus ir nepatirtų mokymosi praradimų. 

74. Atsižvelgiant į konkrečią situaciją, konsultacijos (individualios ir grupinės) gali būti 

organizuojamos ir nuotoliniu, ir kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

75. Įvertinamos mokinių mokymosi sąlygos namuose, aprūpinimas mokymosi priemonėmis, 

reikalingomis dalyvauti nuotolinio mokymosi procese. Progimnazija sprendžia ir šalina priežastis, 

dėl kurių mokiniai negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad 

mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu mokytis progimnazijoje. 

76. Pertvarkomas pamokų tvarkaraštis, pritaikant jį sinchroniniam ir asinchroniniam 

ugdymui organizuoti, ir nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės trukmės, skirta pietų 

pertraukai. Su ugdymo proceso tvarkaraščiu ir jo keitimais, pertraukų trukme mokinys, mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai) supažindinami iš anksto. 

77. Pamokos struktūra pritaikoma asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, 

atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus ir mokinių amžių. Mokiniams mokantis asichroniniu 

būdu, mokytojas asinchroniniam ugdymui skirtą ugdymo proceso laiką skiria mokinių 

konsultacijoms.  

78. Progimnazija užtikrina: 

78.1. visų mokymo procesui būtinų mokymosi išteklių organizavimą, struktūrą; 

78.2. kad sinchroniniam ugdymui (sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 90 min) 

kiekvienai klasei būtų skirta ne mažiau kaip 80 procentų ugdymo proceso laiko ir ne daugiau kaip 20 

procentų laiko asinchroniniam ugdymui. 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS  

 

79. Progimnazijoje vykdant neformaliojo švietimo programas kiekvienam mokiniui 

siūloma: 

79.1. pasirinkti jo pomėgius atliepiančias, jo talentams padedančias atsiskleisti neformaliojo 

vaikų švietimo programas; 

79.2. vykdyti veiklas patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose įgyvendinti 

neformaliojo vaikų švietimo tikslus. 

80. Valandos neformaliajam vaikų švietimui panaudotos tik neformaliojo vaikų švietimo 

programoms įgyvendinti, atsižvelgiant į progimnazijos lėšas. 

81. Neformaliojo vaikų švietimo veiklai skiriama: 

81.1. 2021–2022 m. m. pradinio ugdymo programoje 18 val.  per savaitę, pagrindinio 

ugdymo programoje 14 val. per savaitę: 

–        sportinei veiklai – 20,7 proc. val., 

–        saviraiškai – 38 proc. val., 

–        gamtosauginei veiklai – 13,8 proc. val., 

–        ateitininkų veiklai – 10,3 proc. val., 

–        kitai veiklai – 17,2 proc. val.; 

81.2. 2022–2023 m. m. pradinio ugdymo programoje 18 val.  per savaitę, pagrindinio 

ugdymo programoje 14 val. per savaitę: 

–        sportinei veiklai – 20,7 proc. val., 

–        saviraiškai – 38 proc. val., 
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–        gamtosauginei veiklai – 13,8 proc. val., 

–        ateitininkų veiklai – 10,3 proc. val., 

–        kitai veiklai – 17,2 proc. val. 

81.2. 2022–2023 m. m. pradinio ugdymo programoje 19 val.  per savaitę, pagrindinio 

ugdymo programoje 15 val. per savaitę: 

–        sportinei veiklai – 20,4 proc. val., 

–        saviraiškai – 44,5 proc. val., 

–        gamtosauginei veiklai – 10,8 proc. val., 

–        ateitininkų veiklai – 9,3 proc. val., 

–        kitai veiklai – 15 proc. val. 

81.2. papunkčio pakeitimas: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

82. Atsižvelgiant į progimnazijos tapatumą bei kasmet balandžio mėn. mokinių ir jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) atliktos apklausos apie mokinių poreikių tenkinimą rezultatus, numatomus 

ugdymo prioritetus dėl mokinių pasiekimų gerinimo ir bendrųjų kompetencijų ugdymo, neformaliojo 

vaikų švietimo valandos skiriamos dorinių vertybių ugdymui, meninėms (dailė – technologijos, 

muzika, šokis, teatras), sportinėms, informacinių technologijų, gamtamokslinėms, socialinių įgūdžių 

formavimo, tautinio tapatumo programoms įgyvendinti. Prireikus neformaliojo vaikų švietimo 

programos tikslinamos mokslo metų pradžioje. Neformaliojo vaikų švietimo valandos mokiniams 

neprivalomos ir laisvai pasirenkamos.  

83. Progimnazija kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, ekonomines, 

kultūrines sąlygas namuose ar turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, atvykusiam ar grįžusiam iš 

užsienio valstybių, padeda pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų 

švietimo programas.  

84. Mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 12 mokinių 

(Progimnazijos tarybos 2021 m. birželio 16 d. posėdžio protokolas Nr. PT-6);  grupės sudėtis per  

mokslo metus gali keistis; 

85. Neformalusis vaikų švietimas organizuojamas po pamokų. Neformaliojo vaikų švietimo 

valandos trukmė – 45 min.  

86. Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai įtraukiami į Neformaliojo vaikų švietimo 

tvarkaraštį, veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. 

87. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius progimnazija žymi 

Mokinių registre. 

88. Per mokslo metus neformaliojo vaikų švietimo programos mokytojas kartu su mokiniais 

pristato veiklas, pristatymo forma gali būti paroda, koncertas, konferencija ir pan.. 

89. Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai rengia neformaliojo vaikų švietimo programas 

ir jas iki einamųjų metų rugpjūčio 26 d. aptaria metodinėse grupėse, iki rugpjūčio 30 d. suderina su 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui (4 priedas). 

90. Neformaliojo vaikų švietimo programas įsakymu tvirtina progimnazijos direktorius. 

91. Neformaliojo vaikų švietimo programos vykdomos per mokinių atostogas, pakeičiant 

užsiėmimų laiką. Apie tai mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami iš anksto. 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 
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92. Siekdama kiekvieno mokinio individualios mokymosi pažangos, puoselėdama jo 

sveikatą, socialumą ir brandą, progimnazija organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) 

bendradarbiavimą. Per mokslo metus organizuojami ne mažiau kaip trys tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susitikimai su mokytojais.  

93. Tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su mokytojais ir mokiniais dalyvauja planuojant, 

įgyvendinant ugdymo procesą, aptaria mokinių pasiekimus ir pažangą, priima sprendimus dėl 

progimnazijos priemonių ugdymo(si) kokybei gerinti. 

94. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir progimnazijos bendradarbiavimo formos: 

94.1. bendri progimnazijos, klasės mokinių tėvų susitikimai; 

94.2. mokytojų, klasės vadovų individualūs pokalbiai su tėvais (globėjais, rūpintojais); 

94.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinių konsultacijų dienos; 

94.4. tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonės tyrimai; 

94.5. tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas progimnazijos, klasių tėvų komitetų veikloje; 

94.6. tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas progimnazijos taryboje, darbo grupių veikloje; 

94.7. tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas mokinių karjeros ugdyme; 

94.8. tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas komisijų (progimnazijos vaiko gerovės 

komisijos, progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos) veikloje; 

94.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba klasės vadovams, progimnazijai; 

94.10. tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba  mokinių ekskursijose, išvykose, klasės valandėlėse; 

94.11. dalyvavimas progimnazijos, klasės renginiuose, šventėse; 

94.12. edukaciniai, teminiai užsiėmimai tėvams (globėjams, rūpintojams); 

94.13. mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) darbų parodos; 

94.14. tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonės publikavimas progimnazijos internetinėje 

svetainėje, diskusijos elektroniniame dienyne. 

95. Progimnazija skatina (ir konsultuoja) mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus): 

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

95.2. kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti mokytis; 

95.3. padėti vaikams mokytis namuose; 

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

domėtis vaiko veiklomis progimnazijoje ir už jos ribų; 

95.5. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose progimnazijoje 

ir už jos ribų; 

95.6.  išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus progimnazijos veiklai tobulinti. 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

96. Pradinio ugdymo bendrųjų programų turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis 

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

ugdymas. 

97. Ugdymo procesą organizuojant pamoka, nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 

numatomas vadovaujantis Higienos norma. Ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo 

formomis (integruotos veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.), derinant Pradinio ugdymo 

bendrųjų programų dalykų ir neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, jis skirstomas į įvairios 

nepertraukiamos trukmės ugdymo periodus. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis 
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mokymosi organizavimo formomis, įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo 

turinys. 

98. Minimalus pamokų skaičius Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per 

vienerius mokslo metus:  

98.1. 2021–2022 mokslo metai: 

 

                           Klasė 

Dalykai 

1a 1b 2a 2b 

 

3a 3b 3c 4a 4b 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

Lietuvių kalba  8 

(280) 

8 

(280) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

Užsienio kalba (anglų) 
- - 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

Matematika 4 

(140) 

4 

(140) 

5 

(175) 
5 (175) 

4 

(140) 

4 

(140) 

4 

(140) 

5 

(175) 

5 

(175) 

Pasaulio pažinimas 2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

Meninis ugdymas:  

Dailė ir technologijos 2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

Muzika 2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

Šokis 1 

(35)  

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

 

Fizinis ugdymas* 3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

Iš viso privalomų 

pamokų skaičius 

mokiniui per mokslo 

metus 

23 

(805) 

23 

(805) 

25 

(875) 

25 

(875) 

24 

(840) 

24 

(840) 

24 

(840) 

25 

(875) 

25 

(875) 

Pamokos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

KC „Sėkmės laipteliai“ 

(lietuvių kalba, 

matematika, pasaulio 

pažinimas) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

KC gabių mokinių 

ugdymui 
        0,5 

KC ,,Anglų kalba 

linksmai ir išradingai“ 
        1 

Modulis „Finansinis 

raštingumas ir 

verslumas“ 

 1        

Neformalusis švietimas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Pastaba: 

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

98.2. 2022–2023 mokslo metai: 

 

                           Klasė 

Dalykai 

1a 1b 2a 2b 

 

3a 3b 4a 4b 4c 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

Lietuvių kalba  8 

(280) 

8 

(280) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

7 

(245) 

Užsienio kalba (anglų) - - 2 2 2 2 2 2 2 
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(70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) 

Matematika 4 

(140) 

4 

(140) 

5 

(175) 
5 (175) 

4 

(140) 

4 

(140) 

5 

(175) 

5 

(175) 
5 (175) 

Pasaulio pažinimas 2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

Meninis ugdymas:  

Dailė ir technologijos 2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

Muzika 2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

2 

(70) 

Šokis 1 

(35)  

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

 

Fizinis ugdymas* 3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

3 

(105) 

Iš viso privalomų 

pamokų skaičius 

mokiniui per mokslo 

metus 

23 

(805) 

23 

(805) 

25 

(875) 

25 

(875) 

24 

(840) 

24 

(840) 

25 

(875) 

25 

(875) 

25 

(875) 

Pamokos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

KC „Sėkmės laipteliai“ 

(lietuvių kalba, 

matematika, pasaulio 

pažinimas) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

KC gabių mokinių 

ugdymui 
       0,5  

KC ,,Anglų kalba 

linksmai ir išradingai“ 
        1 

Modulis „Finansinis 

raštingumas ir 

verslumas“ 

   1      

Neformalusis švietimas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Pastaba: * Fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą. 

99. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:    

99.1. dorinis ugdymas:   

99.1.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką 

arba tradicinės religinės bendruomenės tikybą; atsižvelgiant į progimnazijos katalikiškąją kryptį, 

tėvai (globėjai) parinko tradicinės religinės bendruomenės tikybą; 

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

(globėjų, rūpintojų) pateiktą prašymą; 

99.2. kalbinis ugdymas:     

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

sporto ministro patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą; 

99.2 2. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

99.2.2.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

99.2.2.2. tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš progimnazijos siūlomų 

Europos kalbų (anglų, vokiečių) (toliau – užsienio kalba);  

99.2.2.3. užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 pamokas per savaitę;  

99.3. matematinis ugdymas:   

99.3.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 
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rekomendacijomis, naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės 

mokomosios priemonės; 

99.4. socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  

99.4.1. socialiniam ir gamtamoksliniam ugdymui skiriama po pusė pasaulio pažinimo 

dalykui skirto ugdymo laiko, iš kurio ne mažiau kaip viena ketvirtoji skiriama praktinei patyriminei 

veiklai tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (lauko klasėje, parke, miške, prie 

vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, laboratorijose;   

99.4.2. socialiniams gebėjimams ugdyti ne mažiau kaip viena ketvirtoji pasaulio pažinimo  

dalyko laiko skiriama ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui 

palankioje aplinkoje lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.;  

99.5. fizinis ugdymas: 

99.5.1. fiziniam ugdymui mokyti skiriama po 3 pamokas per savaitę;  

99.5.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo 

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

99.5.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, mokiniams sudarytos 

sąlygos: 

99.5.3.1. ne mažiau kaip vieną valandą per savaitę lankyti aktyvaus judėjimo užsiėmimus 

progimnazijoje ar kitoje neformaliojo švietimo įstaigoje;  

99.5.3.2. kiekvieną dieną po keturių pamokų sporto salėje, aikštyne ir kitose progimnazijos 

erdvėse užsiimti fiziškai aktyvia veikla; 

99.5.3.3. dalyvauti progimnazijos vykdomose sveikatą stiprinančios mokyklos programos 

,,Sveikatos mozaika“, darnaus vystymosi įgūdžių formavimo - ,,Darni mokykla“, ,,Gamtosauginės 

mokyklos“ veiklose; 

99.6. meninis ugdymas:  

99.6.1. progimnazija, atsižvelgdama į bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir 

progimnazijos galimybes, meniniam ugdymui skiriamas valandas 1–4 klasėse paskirsto taip: 

99.6.1.1. dailės ir technologijų dalykui skiriama po 2 pamokas per savaitę. Technologiniam  

ugdymui skiriama ne mažiau kaip viena trečioji dailės ir technologijų dalykui skiriamo laiko; 

99.6.1.2. muzikai skiriama po 2 pamokas per savaitę; 

99.6.1.3. šokiui skiriama po 1 pamoką per savaitę; 

99.7. informacinės technologijos: 

99.7.1. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese 

naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos; 

99.7.2. integruotai ugdomas mokinių informatinis mąstymas, mokoma kūrybiško ir 

atsakingo šiuolaikinių technologijų naudojimo, saugaus ir atsakingo elgesio skaitmeninėje aplinkoje, 

skaitmeninio turinio kūrimo. 

 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

100. Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų turinį sudaro šios sritys ir dalykai: dorinis 

ugdymas: etika, katalikų tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji užsienio kalba, antroji 

užsienio kalba; matematika; gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas: istorija, geografija; 

meninis ugdymas: dailė, muzika; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; ); 

bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (žmogaus sauga). 
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101. Pagal progimnazijos projektinių veiklų įgyvendinimo sistemą ir priimtus sprendimus 

dėl jų organizavimo ir vertinimo visi 5–8 klasių mokiniai kasmet dalyvauja tęstiniame ilgalaikiame 

projekte „Projektų mozaika“. 

102. Pradėjusiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį mokiniams 

rugsėjo mėn. skiriamas adaptacinis laikotarpis: 

102.1. norėdamas išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, mokytojas taiko 

individualius mokinių pažinimo metodus vadovaujantis Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašu, Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir 

pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu; 

102.2. apie mokymosi sėkmingumą, pažangą mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

informuojami vadovaujantis Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu,  

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo 

tvarkos aprašu; 

102.3. pirmąją-antrąją rugsėjo mėnesio savaites 5 klasės vadovas mokiniams organizuoja 

ekskursiją po progimnaziją, supažindina su pamokų, neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraščiais, 

progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, dėstančiais mokytojais, bibliotekos teikiamomis 

paslaugomis, paaiškina, kaip jomis naudotis; 

102.4. trečiąją-ketvirtąją rugsėjo mėnesio  savaitę organizuojami klasės vadovo, mokytojų 

ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimai. 

103. Naujai atvykusių mokytis mokinių pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį 

adaptacija: 

103.1.  klasės vadovas pristato klasei naujai atvykusį mokinį; 

103.2. klasės vadovas ir (ar) socialinis pedagogas organizuoja ekskursiją po progimnaziją, 

supažindina mokinį su pamokų, neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraščiais, progimnazijos darbo 

tvarkos taisyklėmis, dėstančiais mokytojais, bibliotekos teikiamomis paslaugomis, paaiškina, kaip 

jomis naudotis; 

103.3. klasės vadovas bendradarbiauja su dėstančiais mokytojais; 

103.4. socialinis pedagogas pirmąjį mėnesį su į progimnaziją naujai atvykusiu mokytis 

mokiniu vieną kartą per savaitę organizuoja susitikimą – pokalbį; 

103.5. adaptacinis laikotarpis naujai atvykusiems mokiniams nustatomas individualiai (iki 

dviejų savaičių).  

104. Adaptaciniu laikotarpiu stebima mokinių pažanga, pasiekimai ir pažanga pažymiais 

nevertinami. 

105. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:    

105.1. dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų 

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

užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką ar tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems 

mokslo metams (5–6, 7–8 klasėms); 

105.2. lietuvių kalba ir literatūra: 

105.2.1. per vieną iš penkių lietuvių kalbos ir literatūros pamokų 2021–2022 m. m. 

sudaromos 6a, 6b, 7a, 8a ir 8b klasės mokinių laikinosios grupės, 2022–2023 m. m. – 5a, 5b, 7a, 7b 

ir 8a klasės mokinių laikinosios grupės mokymo(si) pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams 

plėtoti, patyrusiems mokymosi sunkumų / praradimų COVID-19 pandemijos metu, pritaikant įvairias 

mokymosi strategijas; 

105.2.1. per vieną iš penkių lietuvių kalbos ir literatūros pamokų 2022–2023 m. m. 

sudaromos 5a, 5b, 6a, 7a, 7b ir 8a klasės mokinių laikinosios grupės mokymo(si) pasiekimų 
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skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, patyrusiems mokymosi sunkumų, pritaikant įvairias 

mokymosi strategijas; 

105.2.1. papunkčio pakeitimas: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

105.2.2. lietuvių kalbos įgūdžiams formuoti ir skaitymo gebėjimams gerinti, kalbos 

vartojimo praktikai aštuntos klasės mokiniams sudarytos galimybės rinktis lietuvių kalbos modulį 

„Skaitome, mąstome, rašome“, 2021–2022 m. m., „Raštingumo gelmės“, 2022–2023 m. m.;  

105.2.4. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudarytos sąlygos išlyginti mokymosi spragas 

lankant konsultacijas konsultaciniuose centruose (KC); 

105.3. užsienio kalbos: 

105.3.1 užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios kalbos iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

105.3.2. antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Mokiniui iki 14 metų parenka tėvai 

(globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų iki 16 metų tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu mokinys pats 

renkasi antrąją užsienio kalbą: vokiečių ar rusų;  

105.3.3. pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų 

mokymosi tęstinumas. Keisti užsienio kalbą nebaigus pagrindinio ugdymo programos galima tik 

tokiu atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis nei 

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

mokyklos ir  progimnazija dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau 

mokytis pradėtą kalbą; 

105.3.4. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

programą ir progimnazija nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni nei 

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

pageidavimu progimnazija įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo 

sistemą. Progimnazija sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę 

vietoje užsienio kalbos pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos 

pamokas kitose klasėse; 

105.3.5. pirmajai užsienio kalbai (anglų) mokyti skiriamos trys pamokos per savaitę, antrajai 

(rusų, vokiečių) – dvi pamokos per savaitę; 

105.4. matematika: 

105.4.1. nuolat stebimi mokinių matematikos pasiekimai ir, remiantis duomenimis 

(Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais ir kt.), numatoma pagalba mokiniams, kurių  

mokymosi pasiekimai žemi: 

105.4.2. ugdant gabius matematikai mokinius naudojamasi nacionalinių olimpiadų, 

konkurso „Kengūra“ užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais; mokiniai 

skatinami dalyvauti olimpiadose, konkursuose; 

105.4.3. per vieną iš keturių matematikos pamokų 2021–2022 m. m. sudaromos 6a, 6b, 7a, 

8a ir 8b klasės mokinių laikinosios grupės, 2022–2023 m. m. – 5a, 5b, 7a, 7b ir 8a klasės mokinių 

laikinosios grupės mokymo(si) pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, patyrusiems 

mokymosi sunkumų / praradimų COVID-19 pandemijos metu, pritaikant įvairias mokymosi 

strategijas; 

105.4.3. per vieną iš keturių matematikos pamokų sudaromos 5a, 5b, 6a, 7a, 7b ir 8a klasės 

mokinių laikinosios grupės mokymo(si) pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, 

patyrusiems mokymosi sunkumų, pritaikant įvairias mokymosi strategijas; 

105.4.3. papunkčio pakeitimas: 
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Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

105.4.4. aštuntos klasės mokiniams 2021–2022 ir 2022–2023 m. m. sudarytos galimybės 

rinktis matematikos modulį „Matematika ir pasaulis“, ,,Sprendimo strategijų paieška“;  

105.5. informacinės technologijos: 

105.5.1. informacinių technologijų mokomasi 5, 6, 7 klasėse; 8 klasėje informacinės 

technologijos integruojamos į mokomuosius dalykus, rengiant tęstinius ilgalaikius projektus; 

105.5.2. informacinėms technologijoms skiriama po vieną savaitinę pamoką;  

105.6. gamtos mokslai: 

105.6.1. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų (ypač 

fizikos ir biologijos)  turinyje skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo 

metus; eksperimentai atliekami mokykloje naudojantis turimomis mokyklinėmis priemonėmis, 

sudaromos sąlygos atlikti eksperimentus kitose tam tinkamose aplinkose: mokslo parke, universiteto, 

verslo įmonių laboratorijose, parkuose ar kt.; 

105.6.2. mokiniai skatinami dalyvauti įvairiuose gamtamokslinio raštingumo konkursuose, 

organizuojamos į tyrinėjimus įtraukiančios veiklos po pamokų (gamtamokslinis mokymas, 

aplinkosauga, ekologija);  

105.6.3. progimnazijoje sudarytos galimybės dalyvauti gamtos, technologijų, inžinerijos, 

matematikos centrų STEAM vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programų veiklose, vykstant  į 

juos ir (ar) nuotoliniu būdu; 

105.6.4. fizikos kursui 7 klasėje dėstyti skiriama viena pamoka per savaitę, 8 klasėje – dvi 

pamokos per savaitę; 

105.6.5. chemijos kursui 8 klasėje dėstyti skiriamos dvi pamokos per savaitę; 

105.6.6. gamtos ir žmogaus kursui 5, 6 klasėse dėstyti skiriamos dvi pamokos per savaitę; 

105.6.7. biologijos kursui 7 klasėje dėstyti skiriamos dvi pamokos per savaitę,  8 klasėje – 

viena pamoka per savaitę; 

105.6.8. esant poreikiui, pamokų tvarkaraštis koreguojamas ir sudaromos galimybės 

organizuoti dvi gamtos mokslų pamokas (vieną po kitos) ir atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius 

darbus ar projektus; 

105.7. technologijos: 

105.7.1. 5-8 klasių mokiniai kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp 

mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų; 

105.7.2. 5-7 klasėse technologijoms dėstyti skiriamos dvi pamokos per savaitę, 8 klasėje – 

viena pamoka per savaitę; 

105.8. socialiniai mokslai: 

105.8.1. mokymasis per socialinių mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio 

metodais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas; 

105.8.2. siekiant gerinti gimtojo krašto (miesto, rajono savivaldybės) ir Lietuvos valstybės  

pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes dalis istorijos ir geografijos pamokų organizuojamos 

netradicinėse aplinkose (lankytinose istorinėse vietose, saugomų teritorijų lankytojų centruose, vietos 

savivaldos institucijose, muziejuose ir pan.), naudojamasi virtualiomis mokymosi aplinkomis; 

105.8.3. istorijos kursas 5 klasėje skirtas Lietuvos istorijos dėstymui, 6 klasėje – pasaulio 

istorijai; 

105.9. fizinis ugdymas: 

105.9.1. 5–8 klasių mokiniams fiziniam ugdymui dėstyti skiriamos trys pamokos per savaitę; 
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105.9.2. mokiniams sudarytos sąlygos papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus 

judėjimo užsiėmimus per neformaliojo vaikų švietimo veiklą; mokinių dalyvavimas šiose veiklose 

fiksuojamas elektroniniame dienyne; 

105.9.3. parengiamosios ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai 

pamokose dalyvauja kartu su pagrindine grupe, tačiau jiems krūvis ir pratimai skiriami, atsižvelgiant 

į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų 

paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių, mokytojas skiria 

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas, atsižvelgiama į savijautą; 

105.9.4. 5-8 klasių mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 

ligos: 

105.9.4.1. kūno kultūros mokytojui progimnazijoje susitartais terminais, būdais pateikia tėvų 

(globėjų, rūpintojų) raštišką prašymą apie laikiną atleidimą; 

105.9.4.2. susitaria (raštu) su mokytoju, ką veiks per fizinio ugdymo pamokas: ar mokysis 

savarankiškai, ar padės mokytojui pamokoje, ar studijuos sveikatinimo programas ar kt.; 

105.9.4.3. mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 

ligos, kūno kultūros mokytojas siūlo kitą veiklą: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą 

kompiuterių klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, sveikatinimo ar socialinę veiklą ir pan.; 

105.9.4.4. mokiniai, laikinai atleisti dėl ligos, atsiskaito už įskaitinius kontrolinius   

normatyvus su(si)tartu su mokytoju laiku – pamokų arba neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų 

metu; 

105.10. meninis ugdymas: 

105.10.1. meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos dalykai; 

105.10.2. dailei ir muzikai dėstyti skiriama po vieną pamoką per savaitę. 

106. Minimalus pamokų skaičius pagrindinio ugdymo programos pirmajai daliai grupinio 

mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per 

mokslo metus ir savaitę:  

106.1. 2021–2022 mokslo metai: 

Klasė 

 

 

Ugdymo sritys ir dalykai 

5 6 7 8 

Pagrindinio 

ugdymo 

programos dalyje  

(5–8 klasės) 

Dorinis ugdymas  

Dorinis ugdymas (tikyba) 

Dorinis ugdymas (etika) 
1 (37) 1 (37) 1 (37) 1 (37) 4 (148) 

Kalbos  

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

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

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

Matematika ir informacinės 

technologijos 
 

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

Informacinės technologijos 1 (37) 1 (37) 1(37) - 3 (111) 

Gamtamokslinis ugdymas  

Gamta ir žmogus 2 (74) 2 (74) - - 4 (148) 

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

Chemija - - - 2 (74) 2 (74) 

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

Socialinis ugdymas  

Istorija 2 (74) 2 (74) 2 (74) 2 (74) 8 (296) 
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Geografija - 2 (74) 2 (74) 2 (74) 6 (222) 

Socialinė-pilietinė veikla**** 10**** 10**** 10**** 10**** 40**** 

Meninis ugdymas  

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

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

Technologijos, kūno kultūra, 

žmogaus sauga 
 

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

Fizinis ugdymas 3 (111) 3 (111) 3 (111) 3 (111) 12 (444) 

Žmogaus sauga 1 (37) - - 1 (37) 2 (74) 

Minimalus pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 
26  29 30 31 116 

Minimalus pamokų skaičius per 

mokslo metus 
962 1073 1110 1147 4292 

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti, skaičius per 

savaitę 

2 8 4 10 24  

Lietuvių kalba ir literatūra  1*+1* 1* 1*+1* 5* 

Matematika  1*+1* 1* 1*+1* 5* 

Lietuvių kalbos modulis 

„Skaitome, mąstome, rašome“ 
   1** 1** 

Matematikos modulis „Sprendimo 

strategijų paieška“, „Matematika 

ir pasaulis“ 

   2** 2** 

Modulis „Finansinis raštingumas 

ir verslumas“ 
1**    1** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Atėjau, pamačiau, nugalėjau“ 

(socialiniai mokslai) 

 1***   1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Anglų kalbos gramatika įdomiai, 

suprantamai, linksmai“ 

  1***  1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Rašytinio anglų kalbos teksto 

supratimas“ 

 1***   1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Anglų kalbos laboratorija“ 
1***    1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Komunikacinės ir tarpkultūrinės 

kompetencijų tobulinimas“ (rusų 

kalba) 

  1***  1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Draugaujame su vokiečių kalba“ 
 1***   1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

„Geografijos žemėlapis“ 

(socialiniai mokslai) 

   1*** 1*** 

Konsultacinis centras (KC) ,,Esu 

sumanus IKT naudotojas“ 
 1***   1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

„Fizika kitaip“ 
   1*** 1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Chemija mūsų gyvenime“ 
   1*** 1*** 

Neformalusis vaikų švietimas  

(valandų skaičius per savaitę) 
4 4 3 3 14 

Pastabos: 
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* 6a, 6b, 7a, 8a, 8b klasės mokiniai per vieną iš penkių lietuvių kalbos ir literatūros ir per vieną iš keturių matematikos 

pamokų dalijami į grupes pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, patyrusiems mokymosi sunkumų / praradimų 

COVID-19 pandemijos metu, pritaikant įvairias mokymosi strategijas (mokiniams sudarytos sąlygos mokytis dviejose 

laikinosiose grupėse). Išlieka minimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę. 

** 8 klasės mokiniai matematikos ar lietuvių kalbos modulį, 5 klasės mokiniai modulį pasirenka laisvai. Modulis 

įskaičiuojamas į mokinio pamokų krūvį. 

*** Konsultacijoms konsultaciniame centre (KC) skirtos valandos neįskaičiuojamos į mokinių pamokų krūvį. 

**** Valandų (pamokų) skaičius per mokslo metus. 

106.2. 2022–2023 mokslo metai: 

Klasė 

 

 

Ugdymo sritys ir dalykai 

5 6 7 8 

Pagrindinio 

ugdymo 

programos dalyje  

(5–8 klasės) 

Dorinis ugdymas  

Dorinis ugdymas (tikyba) 

Dorinis ugdymas (etika) 
1 (37) 1 (37) 1 (37) 1 (37) 4 (148) 

Kalbos  

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

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

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

Matematika ir informacinės 

technologijos 
 

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

Informacinės technologijos 1 (37) 1 (37) 1(37) - 3 (111) 

Gamtamokslinis ugdymas  

Gamta ir žmogus 2 (74) 2 (74) - - 4 (148) 

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

Chemija - - - 2 (74) 2 (74) 

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

Socialinis ugdymas  

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

Geografija - 2 (74) 2 (74) 2 (74) 6 (222) 

Socialinė-pilietinė veikla**** 10**** 10**** 10**** 10**** 40**** 

Meninis ugdymas  

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

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

Technologijos, kūno kultūra, 

žmogaus sauga 
 

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

Fizinis ugdymas 3 (111) 3 (111) 3 (111) 3 (111) 12 (444) 

Žmogaus sauga 1 (37) - - 1 (37) 2 (74) 

Minimalus pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 
26  29 30 31 116 

Minimalus pamokų skaičius per 

mokslo metus 
962 1073 1110 1147 4292 

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti, skaičius per 

savaitę 

4 5 7 8 24  

Lietuvių kalba ir literatūra 1*+1*  1*+1* 1* 5* 

Matematika 1*+1*  1*+1* 1* 5* 

Lietuvių kalbos modulis 

„Raštingumo gelmės“ 
   1** 1** 

Matematikos modulis „Sprendimo 

strategijų paieška“, „Matematika 

ir pasaulis“ 

   2** 2** 
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Modulis „Finansinis raštingumas 

ir verslumas“ 
 1**   1** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Atėjau, pamačiau, nugalėjau“ 

(socialiniai mokslai) 

 1***   1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Anglų kalbos gramatika įdomiai, 

suprantamai, linksmai“ 

  1***  1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Rašytinio anglų kalbos teksto 

supratimas“ 

 1***   1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Anglų kalbos laboratorija“ 
  1***  1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Komunikacinės ir tarpkultūrinės 

kompetencijų tobulinimas“ (rusų 

kalba) 

  1***  1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Draugaujame su vokiečių kalba“ 
 1***   1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

„Geografijos žemėlapis“ 

(socialiniai mokslai) 

   1*** 1*** 

Konsultacinis centras (KC) ,,Esu 

sumanus IKT naudotojas“ 
 1***   1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

„Fizika kitaip“ 
   1*** 1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Chemija mūsų gyvenime“ 
   1*** 1*** 

Neformalusis vaikų švietimas  

(valandų skaičius per savaitę) 
4 4 3 3 14 

Pastabos: 

* 5a, 5b, 7a, 7b, 8a klasės mokiniai per vieną iš penkių lietuvių kalbos ir literatūros ir per vieną iš keturių matematikos 

pamokų dalijami į grupes pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias mokymosi strategijas 

(mokiniams sudarytos sąlygos mokytis dviejose laikinosiose grupėse). Išlieka minimalus pamokų skaičius mokiniui per 

savaitę. 

** 8 klasės mokiniai matematikos ar lietuvių kalbos modulį. 6 klasės mokiniai renkasi modulį pasirenka laisvai. Modulis 

įskaičiuojamas į mokinio pamokų krūvį. 

*** Konsultacijoms konsultaciniame centre (KC) skirtos valandos neįskaičiuojamos į mokinių pamokų krūvį. 

**** Valandų (pamokų) skaičius per mokslo metus. 

106.2. 2022–2023 mokslo metai: 

Klasė 

 

 

Ugdymo sritys ir dalykai 

5 6 7 8 

Pagrindinio 

ugdymo 

programos 

dalyje  

(5–8 klasės) 

Dorinis ugdymas  

Dorinis ugdymas (tikyba) 

Dorinis ugdymas (etika) 
1 (37) 1 (37) 1 (37) 1 (37) 4 (148) 

Kalbos  

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

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

Užsienio kalba (2- oji) - 2 (74)  2 (74) 2 (74) 6 (222) 
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Matematika ir informacinės 

technologijos 
 

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

Informacinės technologijos 1 (37) 1 (37) 1(37) - 3 (111) 

Gamtamokslinis ugdymas  

Gamta ir žmogus 2 (74) 2 (74) - - 4 (148) 

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

Chemija - - - 2 (74) 2 (74) 

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

Socialinis ugdymas  

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

Geografija - 2 (74) 2 (74) 2 (74) 6 (222) 

Socialinė-pilietinė veikla**** 10**** 10**** 10**** 10**** 40**** 

Meninis ugdymas  

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

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

Technologijos, kūno kultūra, 

žmogaus sauga 
 

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

Fizinis ugdymas 3 (111) 3 (111) 3 (111) 3 (111) 12 (444) 

Žmogaus sauga 1 (37) - - 1 (37) 2 (74) 

Minimalus pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 
26  29 30 31 116 

Minimalus pamokų skaičius 

per mokslo metus 
962 1073 1110 1147 4292 

Pamokų, skirtų mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti, 

skaičius per savaitę 

5 4 4 8 21  

Lietuvių kalba ir literatūra 1*+1* 1* 1*+1* 1* 6* 

Matematika 1*+1* 1* 1*+1* 1* 6* 

Lietuvių kalbos modulis 

„Raštingumo gelmės“ 
   1** 1** 

Matematikos modulis 

„Sprendimo strategijų 

paieška“, „Matematika ir 

pasaulis“ 

   2** 2** 

Modulis „Finansinis 

raštingumas ir verslumas“ 
 1**   1** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Gimtosios kalbos labirintai“ 

(lietuvių kalba ir literatūra) 

 1***   1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Gimtosios kalbos vartojimo, 

rašybos ir skyrybos 

   1*** 1*** 
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įtvirtinimas“ (lietuvių kalba ir 

literatūra) 

Konsultacinis centras (KC) 

„Matematikos uždavinių 

sprendimo būdai“  

1***    1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

„Matematika ir pasaulis“ 
   1*** 1*** 

Konsultacinis centras (KC) 

,,Esu sumanus IKT 

naudotojas“ 

   1*** 1*** 

Neformalusis vaikų švietimas  

(valandų skaičius per savaitę) 
4 2 3 3 12 

Pastabos: 

* 5a, 5b, 6a, 7a, 7b, 8a klasės mokiniai per vieną iš penkių lietuvių kalbos ir literatūros ir per vieną iš keturių 

matematikos pamokų dalijami į grupes pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias mokymosi 

strategijas (mokiniams sudarytos sąlygos mokytis dviejose laikinosiose grupėse). Išlieka minimalus pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę. 

** 8 klasės mokiniai ir 6 klasės mokiniai modulį pasirenka laisvai. Modulis įskaičiuojamas į mokinio pamokų krūvį. 

*** Konsultacijoms konsultaciniame centre (KC) skirtos valandos neįskaičiuojamos į mokinių pamokų krūvį. 

**** Valandų (pamokų) skaičius per mokslo metus. 

106.2. papunkčio pakeitimas: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

106.3. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms grupinio mokymosi forma kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę iš Ukrainos 

perkeltiems mokiniams:  

                                         Klasė 

 

Ugdymo sritis ir dalykai 

2 U 5 U 6 U 

Kalbos  

Lietuvių kalba 20 20 20 

Užsienio kalba (anglų) 2 2 2 

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti, skaičius 

 

1 

 

1 

 

1 

Neformalusis švietimas  

Dailės atradimai  1 1 

Šokių studija WAU  1 

Medžio drožyba 1   
Papildyta 106.3. papunkčiu: 

Nr. VĮ-301, 2022-09-16 

                                                                                                                                                   

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 



42 

 

107. Progimnazija užtikrina visų mokinių įtrauktį į švietimą, šalina kliūtis, dėl kurių mokinys 

patiria dalyvavimo švietime ir ugdymosi sunkumų, ir teikia būtiną švietimo pagalbą, vadovaujasi 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 

„Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

108. Progimnazija, formuodama progimnazijos, klasės, mokinio, turinčio specialiųjų 

ugdymosi poreikių, įskaitant ir mokinius, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo turinį ir 

organizuodama, įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis, šio 

skyriaus nuostatomis ir atsižvelgia į: 

108.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

108.2. formaliojo švietimo programą; 

108.3. mokymosi formą ir mokymosi proceso organizavimo būdą; 

108.4. švietimo pagalbos specialistų, progimnazijos Vaiko gerovės komisijos, Pedagoginės 

psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas; 

108.5. progimnazijos galimybes (specialistų komandą, mokymo(si) aplinkas, mokymo ir 

švietimo pagalbai skirtas lėšas).  

109. Progimnazija, pritaikydama ugdymo planą mokinių, įskaitant ir mokinius, turinčius 

įvairiapusių raidos sutrikimų, reikmėms, vadovaujasi ugdymo plano 98 ir 106 punktuose nurodytu 

pagrindinio ugdymo pirmosios dalies dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi 

per savaitę.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

110.  Progimnazija, rengdama progimnazijos ar mokinio individualų ugdymo planą, 

užtikrina visų mokinių, įskaitant ir mokinius, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų, įtraukimą į 

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

aplinką, sudaro sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir 

poreikius atitinkantį ugdymą ir būtiną švietimo pagalbą. 

111. Koordinuojančiu asmeniu, kartu su mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais 

specialistais, vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numatančiu ugdymo ir pagalbos tikslus, 

skiriamas specialusis pedagogas; turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimus – koordinuojančiu 

asmeniu skiriamas logopedas. 

112. Individualus pagalbos vaikui planas rengiamas: 

112.1. atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės 

psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, Bendrojo ugdymo plano VI skyriaus 

antrojo skirsnio rekomendacijas, bendrojo ugdymo programą, ugdymo formą ir mokymo 

organizavimo būdą: 

112.1.1. mokiniui, kuris mokosi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu; 

112.1.2. kai mokiniui pagal Pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir 

progimnazijos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios 

švietimo pagalbos. 

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

pagalbos vaikui  planas sudaromas vadovaujantis ugdymo plano 98 ir 106 punktuose programoms  

įgyvendinti nurodomų savaitinių pamokų skaičiumi. 
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114. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

Progimnazijoje nesant švietimo pagalbos specialisto (psichologo), sudaromos sąlygos konsultaciją  

gauti Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

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

pažanga vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis ugdymo 

plano 36-41 punkto nuostatomis. 

116. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus 

su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais 

aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys: ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), kokie 

bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) 

priemonėmis bus naudojamasi. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 

 

117. Progimnazija mokiniui užtikrina švietimo pagalbą. 

118. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui numatyti 

jo pagalbos plane. 

119. Progimnazija švietimo pagalbą mokiniui teikia, vadovaudamasi teisės aktais ir 

įgyvendindama Pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, progimnazijos vaiko 

gerovės komisijos rekomendacijas. 

120. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai: 

120.1. padeda įveikti mokymosi sunkumus, šalindami priežastis, dėl kurių mokinys patiria 

mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis dalyvauti ugdymo procese; 

120.2. bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais ir kitais specialistais, 

teikiančiais pagalbą mokiniui, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais); 

120.3. teikia konsultacinę pagalbą ir įgalina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus, 

teikiančius paslaugas ir pagalbas, padėti mokiniui ugdytis, sudaryti sąlygas mokytis ir užtikrinti jo 

gerovę. 

121. Švietimo pagalba teikiama: 

121.1. laikinai ar pastoviai ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, 

konsultuojant mokinį, atsižvelgiant į individualiame ugdymo plane keliamus ugdymo(si) tikslus, 

pagalbą teikiančių specialistų funkcijas ir mokinio reikmes. Siekiant įtraukties į ugdymo procesą ir 

teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo 

pagalbos teikimo būdai; 

121.2. formos parenkamos mokiniui individualiai:  

121.2.1. specialiosios pratybos, skirtos švietimo veiksmingumui didinti, įgimtiems ar  

įgytiems sutrikimams kompensuoti, gebėjimams ir galioms plėtoti vykdomos individualiai ar  
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grupėmis (2-8 mokiniai);  

121.2.2.konsultacijos; 

121.2.3. pagalba ugdymosi veiklose, savirūpos procese. 

122. Progimnazijoje nesant reikiamos kvalifikacijos specialiųjų pedagogų, galinčių teikti 

ugdymą ir švietimo pagalbą regos, klausos, įvairiapusių raidos (autizmo), elgesio ir (ar) emocijų 

sutrikimų turinčiam mokiniui, kuriam rekomenduota papildoma specialioji pedagoginė pagalba, 

sudaromos sąlygos šias paslaugas mokiniui gauti specialiosios paskirties įstaigose, specialiojo 

ugdymo centruose. 

123. mokytojo padėjėjo pagalba teikiama ugdymo proceso metu. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

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

mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja progimnazija pagal Vaiko gerovės komisijos ir 

Pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi 

individualų pagalbos vaikui planą mokymosi namie laikotarpiui. 

125. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti namie 

progimnazija skiria pamokas, vadovaudamasi ugdymo plano 70-72 punktais; iš jų 37 pamokos gali 

būti skiriamos specialiosioms pratyboms ar konsultacijoms. 

126. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, ugdymas 

namie organizuojamas vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 110 punktu, skiriant ne mažiau kaip 

296 valandas per metus: 

126. 1. iki 74 pamokų per metus gali būti skiriamos specialiosioms pratyboms.  

 

__________________________ 

 

SUDERINTA               SUDERINTA 

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos        Panevėžio miesto savivaldybės  administracijos 

tarybos pirmininkė               Švietimo skyriaus vedėjas 

Jolanta Chatkevičienė               Dainius Šipelis 

2021-06-16                                     2021-08- 
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Ugdymo plano 1 priedas 

 

PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA 

 
ILGALAIKIS METINIS ___________PLANAS____KLASEI 

                                 (dalykas)                  (k lasė)  

 
202..  – 202.. mokslo metai 

 

___ pamokos per savaitę 

___ pamokos per mokslo metus 

 
1. Tikslas ir uždaviniai 

2. Mokymo ir mokymosi turinys (vieneriems metams) 

2.1. Nuostatos pagal BP 

2.2. Mokymasis mokytis pagal BP 

2.3. Mokymo priemonės (Bendrosios programos, vadovėliai, mokytojo knyga, pratybų sąsiuviniai ir 

kt.) 

2.4. Vertinimas 

3. Ugdymo turinio išdėstymas: 

Pamokų temos ir 

potemės 

Pamokų 

skaičius 
Gebėjimai Vertinimas Integracija 

Pastabos (plano 

korekcija ir t.t.) 

 

 

 

Pastabos: 

*Būtina numatyti rezervines valandas kiekvienai temai (10 proc.). 

*Kiekviena  dalykų mokytojų metodinė grupė birželio mėn. gali numatyti be privalomų lentelės 

dalių ir specifines dalis, kurios yra reikšmingos to dalyko mokymui. 

*Bendrosios ir dalykinės kompetencijos ugdomos ir vertinamos per visas mokomųjų dalykų 

pamokas. 
 

Mokytojas     parašas    V. Pavardė 

 

 

 

PRITARTA:                                                                                SUDERINTA: 

_____________mokytojų metodinės grupės susirinkimo           Direktoriaus pavaduotojas ugdymui                                                                              

202 -08-  ,  protokolas Nr.                                                            v. pavardė, parašas                                                                                                                           

Pirmininkas                                                                                  202  -08         

v. pavardė,  parašas                 
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Ugdymo plano 2 priedas  

 
 

 

 

TRUMPALAIKIS DALYKO PLANAS* 

 

 

1. Trumpalaikis planavimas – tai vieno mokymosi etapo planavimas. 

2.  Planuojant mokymosi etapą svarbu atsižvelgti į mokinių pasiekimus ir numatyti mokymosi 

veiklas, skatinančias mokinių aktyvųjį mokymąsi, apmąstyti ugdymo turinio 

individualizavimą ir diferencijavimą, suplanuoti vertinimą. 

3.  Mokytojas, atsižvelgdamas į savo patirtį ir poreikius, gali užsirašyti savo parengtą planą jam 

patogia forma arba, jei naudojasi pateiktu pavyzdžiu, pakeisti/papildyti pateikto trumpalaikio 

plano lentelę jam aktualiomis skiltimis (pvz., Užduotys į namus, ...); 

4.  Rekomenduojama trumpalaikio plano struktūra: 

Eil. 

Nr. 
Potemės 

Pamokų 

skaičius 

 

Pamokos 

uždavinys 

Mokomoji 

medžiaga 

(nurodyti 

vadovėlio, 

pratybų 

puslapius, 

užduočių 

numerius ir 

kt.) 

Vertinimas 

Pastabos 

(integracija, 

namų darbai 

ir kt.) 

 

Pastabos: 

* Kasdienis planavimas raštu privalomas kiekvienos klasės (grupės) kiekvienai pamokai: turi būti suformuluotas pamokos 

uždavinys.  

* Privalo rengti mokytojo kvalifikacinę kategoriją turintys ir iki vienerių metų progimnazijoje dirbantys 

mokytojai. 
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Ugdymo plano 3 priedas 

 

 

PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA 

 

 

______    KLASĖS VADOVO VEIKLOS PLANAS  
                   (klasės pavadinimas) 

202   –202   mokslo metai 

 

 

1.Klasės vadovo vardas, pavardė 

2.Klasės vadovo veiklos tikslai ir uždaviniai 2020–2021 mokslo metams 

3.Klasės aktyvas 

4.Klasės tėvų komitetas 

5.Veikla: 

Data 

Klasės 

valandėlė ir 

kiti renginiai 

Individualus 

darbas su 

mokiniais 

Bendradarbiavimas 

su dalykų 

mokytojais 

Pedagoginis 

tėvų 

švietimas, 

individualus 

konsultavimas 

Pastabos 

 

Mėnesiai 

I savaitė 

(data) 

     

II savaitė 

(data) 
     

III savaitė 

(data) 
     

IV savaitė 

(data) 
     

Pastaba: 

* Klasės vadovo veiklos planas rengiamas vieneriems mokslo metams. 

 

Klasės vadovas__________________________ 
                                       (vardas, pavardė, parašas) 

  

SUDERINTA: 

Direktoriaus  pavaduotojas  ugdymui  

v. pavardė, parašas 

202  -08- 
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Ugdymo plano 4 priedas 

 

PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMA  

_____________________________________________ 
(programos pavadinimas) 

 

1. Programos rengėjas 

Vardas ir pavardė Pareigos, kvalifikacija 

  
 

2. Programos trukmė ir apimtis  

Trukmė  

 

Apimtis – valandų skaičius 

Per savaitę  Per mokslo metus  

   
 

3. Programos dalyviai  

Dalyvių skaičius grupėje Grupių skaičius  

  
 

4. Paskirtis (vaikų pomėgiams, talentams atsiskleisti, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos 

poreikių tenkinimui ar kt.) 

 
 

5. Tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimo veiksmai bei formos 

TIKSLAS UŽDAVINIAI PRIEMONĖS 

   

 

7. Programos sėkmės kriterijai 

 
 

8. Dalyvių pasiekimų ir pažangos vertinimas (pažangos, pasiekimų vertinimo principai, 

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo būdai ) 

 

Programos rengėjas  ____________________________ _____________                                                   

               (vardas ir pavardė)                                   (parašas)  

  

 

PRITARTA: 

_____________mokytojų metodinės grupės susirinkimo 

202  -08- , protokolas Nr. ... 

Pirmininkas 

 v.pavardė , parašas 

 

SUDERINTA: 

Direktoriaus  pavaduotojas  ugdymui  

v. pavardė, parašas 

 

202  -08- 

2. Programos turinys  

TEORIJA PRAKTIKA 

  



49 

 

    

Ugdymo plano 5 priedas 

 

 

PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA 

 

___________MODULIO PROGRAMA____KLASEI  
                             (da lykas)                                                (k lasė)  

 

20   –20   mokslo metai 

 

___ pamokų per savaitę 

___ pamokų per mokslo metus 

 

 

Programą parengė: 

Tikslas:  

Programoje išskiriami bendrieji tikslai, orientuoti į asmens bendrosios kompetencijos, t. y. bendrųjų vertybinių 

nuostatų, gebėjimų ir žinių visumos ugdymą bei specialieji tos programos siekiai; 

Uždaviniai: 

Numatomi konkretūs, aiškūs, pamatuojami žingsniai, veiksmai, priemonės bendriesiems ir specialiesiems programos 

tikslams pasiekti (uždaviniai tiesiogiai susiję su klasės, grupės pasirengimo lygiu, todėl turi būti aiškus ryšys su analizės 

dalimi); 

Darbo metodai, formos, būdai: 

Planuojami pasiekti rezultatai: 

Turinys: 

Eil.

Nr. 
Tema 

Pamokų 

sk. 

Mėn. 

Sav. 
Pastabos 

     

     

     

 Iš viso:    

 

Mokytojo v. pavardė, parašas 
 

 

 

 

 

PRITARTA: 

_____________mokytojų metodinės grupės 

susirinkimo 

202  -08-   , protokolas Nr.... 

Pirmininko v. pavardė , parašas 

SUDERINTA: 

Direktoriaus  pavaduotojas  ugdymui  

v. pavardė, parašas 

 

202  -08-  
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Ugdymo plano 6 priedas 

 
atvykusiam ir / ar grįžusiam iš užsienio į Lietuvą gyventi ir mokytis mokiniui 

 

PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA 

 

___ klasės mokinio ______________________________ individualus pagalbos mokiniui planas 
                                                                    (vardas ir pavardė) 

1. Tikslas – veiksmingai reaguoti į atvykusio iš užsienio mokytis __________________________ 
                                                                                                                                                            (vardas ir pavardė)               

poreikius ir, bendradarbiaujant su jo tėvais, sudaryti mokiniui galimybes sklandžiai integruotis į 

Lietuvos švietimo sistemą, įsitraukti progimnazijos bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą. 

2. Pamokų tvarkaraštis: 

Pamoka Savaitės diena 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

3. Tikslinė pagalba ugdymo programų skirtumams mažinti: 

Ugdymo dalykas Kokia pagalba ir 

kaip teikiama? 

Individualūs 

sėkmės kriterijai 

Mokinio indėlis į 

mokymąsi 

Mokinio tėvų 

(globėjų, 

rūpintojų) 

indėlis į 

mokinio 

mokymąsi 

     

4. Apytikrė adaptacinio laikotarpio trukmė: 

 

5. Mokiniai savanoriai, galintys padėti mokiniui sklandžiai įsitraukti į progimnazijos bendruomenės 

gyvenimą, ugdymo procesą: 

 

6. Klasės vadovo darbas su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais): 

Veiksmai Pastabos 

  

7. Individualios mokinio pažangos stebėjimas per adaptacinį laikotarpį: 

 

8. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos, kurios padėtų mokiniui greičiau integruotis: 

 

9. Švietimo pagalbos specialistų pagalba: 

Specialusis pedagogas: 

Socialinis pedagogas: 

Logopedas: 

Mokinio individualus pagalbos planas progimnazijoje periodiškai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) 

peržiūrimas ir, jeigu reikia, koreguojamas. 
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Ugdymo plano 6 priedas 

 

mokymosi sunkumų patyrusiam mokiniui 

 

 

PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA 

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO PLANAS 

 

20   -     -  

                                                                                             (data) 

Mokinio vardas, pavardė ______________________________________________________ 

Klasė _____ Dalykas _________________________________________________________ 

Mokytojo vardas ir pavardė ____________________________________________________ 

 

Pagalbos teikimo priežastys: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pagalbos teikimo laikas, formos ir būdai: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Eil. 

Nr. 

Konsultacijų laikas Turinys Padaryta pažanga Pastabos 

     

 

 

 

Susipažinau:  ________________________________________________________________                                                                                                                                                          
                                                           (parašas, mokinio vardas ir pavardė) 

 

Susipažinau:  ________________________________________________________________                                                                                                                                                        
               (parašas, vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas ir pavardė) 

SUDERINTA 

 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui _________________________________ 
                                                                           (vardas ir pavardė) 

20   -     - 
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Ugdymo plano 6 priedas 

 
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui 

 

 

PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA 

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS  

 

20   – 20    m. m.  

 

PRITARTA Vaiko gerovės komisijos 20  -  -   posėdyje,  

protokolo Nr. VG- 

 

 

Mokinio vardas, pavardė:   

Klasė:  

VGK/PPT vertinimo išvada, 

SUP lygis (jei yra): 

 

Rekomenduota pagalba:  

 

Plano įgyvendinimo trukmė:  

 

Pagalbos teikėjų susitikimų 

periodiškumas pagalbos 

rezultatams aptarti: 

 

Problemos (ų) apibūdinimas, ugdymo(si) 

sunkumų aprašymas: 

 

Individualaus ugdymo plano tikslas:  

 

Dalyko tikslas, uždaviniai, siekiami pokyčiai: (nurodomi dalyko 

pritaikytoje bendroje programoje) 

 

Mokinio galios, stipriosios pusės: 

 

PPT specialistų 

rekomendacijos: 

Ugdymo dalyvių veiklos, įgyvendinant PPT 

rekomendacijas: 

 

Ugdyme taikytinos strategijos  

Specialiųjų ugdymosi 

poreikių kriterijai 

Veiklos 

 

Dalykas, kurio metu 

teikiama pagalba 

Atsakingas 

asmuo 

Bendrųjų programų 

turinio pritaikymo 

apimtis 

□ Ugdymo turinio apimtys 

nekeičiamos, nustatytais 

požymiais gali būti 

pritaikomi mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo kriterijai. 

□ 1-2 dalykų programų 

pritaikymas. 

□ 3-5 dalykų programų 

pritaikymas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ugdymosi metodų ir 

būdų pritaikymas 

□ Šalia bendrojo ugdymo 

dalykų vadovėlių, mokymo 

priemonių papildomai 

naudojamos specialiosios 

mokymo priemonės. 
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□ Naudojami bendrojo 

ugdymo dalykų vadovėliai, 

mokymo priemonės, o 

prireikus specialiosios 

mokymo priemonės. 

Ugdymosi vietos 

parinkimas 

□ Parenkama tinkama vieta 

klasėje. 

□ Kai kurių mokomųjų 

dalykų mokoma specialiojo 

pedagogo kabinete. 

□ papildomai ugdoma 

logopediniame kabinete. 

  

Kiti veiksmai □ Mokytojo padėjėjo 

pagalba pamokų metu. 

□ Konsultaciniai centras. 
□ Pailgintos darbo dienos 

grupė  

□ Neformalusis ugdymas 

  

Švietimo pagalbos specialistų teikiama pagalba, jos intensyvumas 

 

 Veiklos Periodiškumas Specialistas 

Pagalba vaikui    

   

   

   

   

Pedagogų 

konsultavimas 

   

Tėvų (globėjų, 

rūpintojų) 

konsultavimas 

   

 

Refleksija:  

 

Dalykas Metinių ugdymo(i) pokyčių rezultatai Atsakingas 

asmuo 

Lietuvių kalba   

Matematika   

Mokytojo 

padėjėjo pagalba 

  

Logopedo 

pratybos 

  

Specialiojo 

pedagogo 

pratybos 

  

Metinis įvertinimas:  

Metinis įvertinimas:  

 

 

 

 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčiai: 
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Koordinuojantis asmuo – specialusis pedagogas (išskyrus mokinius, turinčius kalbos ir 

komunikacijos sutrikimus) _________________________ 

                                   vardas ir pavardė 

Koordinuojantis asmuo – logopedas (mokiniui, turinčiam kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų) _________________________ 

                  vardas ir pavardė 

 

 

Susipažino: 

 

VGK pirmininkas  ……………………………………………… 
                                                          (vardas, pavardė, parašas) 
    

Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ......................................................................                                           
                       (vardas, pavardė, parašas)   
   

 

Klasės vadovas ………………………………………………… 
  (vardas, pavardė, parašas) 
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Ugdymo plano 7 priedas 

 

 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIAVIMAS KARANTINO, 

EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO 

PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT 

APLINKYBĖMS PROGIMNAZIJOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI 

BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

BŪDU 

 

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

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

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

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (progimnazija yra dalykų brandos 

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

koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas). 

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

2.1.  minus 20˚C ar žemesnė –  1–4 ir 5 klasių mokiniams; 

2.2. minus 25˚C ar žemesnė –  6-8 klasių mokiniams; 

2.3. 30˚C ar aukštesnė – 1-8 klasių mokiniams. 

3. Progimnazijos direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo 

proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, priima 

sprendimus: 

3.1. laikinai koreguoja ugdymo proceso įgyvendinimą: 

3.1.1. keičia nustatytą pamokų trukmę; 

3.1.2. keičia nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 

3.1.3. ugdymo procesą perkelia į kitas aplinkas; 

3.1.4. priima kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius / 

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei; 

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

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

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

elektros tinklų teikimui ir kt. Ugdymo procesas progimnazijos direktoriaus sprendimu gali būti 

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

progimnazijos direktorius sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su Panevėžio miesto 

savivaldybės administracijos švietimo skyriumi; 

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

procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Progimnazijos 

direktorius sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu priima Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi 

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

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-1128 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. 

įsakymo Nr. V-1049 „Dėl mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo 
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studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

nustatyta tvarka. 

4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar progimnazijos direktoriui priėmus sprendimą ugdymą 

organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, progimnazija: 

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

patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu 

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

patvirtinimo“; 

4.2. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese pasirinkta kita mokymo forma 

ir būdu, susitaria dėl galimų šios problemos sprendimo būdų, pasirinkimo alternatyvų, galimos 

pagalbos priemonių. Įsitikina, jog visi mokiniai turi priėjimą prie mokymosi išteklių. Pastebėjus, kad 

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

aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių ugdymo proceso 

organizuoti progimnazijoje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias 

patalpas; 

4.3. vadovaujasi progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Ugdymo organizavimo dėl 

ugdymo organizavimo ypatingomis aplinkybėmis ar esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, tvarka, 

kurioje: 

4.3.1 susitarta dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 

4.3.2. skirta ne mažiau kaip 80 procentų ugdymo procesui numatyto laiko sinchroniniam 

ugdymui ir ne daugiau kaip 20 procentų – asinchroniniam ugdymui; 

4.3.3. su mokytojais susitarta dėl tarpdalykinio bendradarbiavimo, ugdymo turinio 

integracijos, kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, kaip pateikiama ugdymui(si) reikalinga 

medžiaga ar informacija,  

kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek mokiniai turės 

skirti laiko užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys 

mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami įvertinimai ir pan., atsižvelgiant į 

mokinių galimybes ir amžiaus ypatumus; 

4.3.4. parengtas planas, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms bus grįžtama prie įprasto 

ugdymo proceso organizavimo; 

4.4. pertvarkytas ir ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu mokymo būdu pritaikytas 

pamokų tvarkaraštis: konkrečios klasės tvarkaraštyje numatytos sinchroniniam ir asinchroniniam 

ugdymui skirtos pamokos. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė per dieną – iki 2 val. 

Tvarkaraštis suderintas su progimnazijos direktoriumi; 

4.5. ilgoji pietų pertrauka – 30 min; 

4.6. direktoriaus pavaduotojas ugdymui teikia bendrąją informaciją apie ugdymosi proceso 

organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, kompiuterių priežiūros inžinierius rūpinasi 

informacinių komunikacinių technologijų perdavimu mokiniams, teikia pagalbą diegiant, naudojantis 

informacinių technologijų programomis ar pan. tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar 

aplinkybės progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negalėjo būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu. Informacija  apie tai skelbiama progimnazijos tinklalapyje 

www.alipniunomokykla.lt. 

_______________________ 

  

 

http://www.alipniunomokykla.lt/
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Ugdymo plano 8 priedas 

 

 

PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA 

 

 

___ klasės mokinio(-ės) _____________________________________ 

(vardas ir pavardė) 

 

SOCIALINĖ-PILIETINĖ VEIKLA 

 

202  –202   mokslo metai 

 

 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys 

Val. 

skaičius 
Data 

Veiklą 

organizavusio/koordinavusio 

asmens vardas, pavardė, 

parašas, antspaudas  
(jei turi) 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

Mokinio (-ės) v. pavardė, parašas _____________________________________________________ 

 

                                      

 

 

 

 

 


