
 

 

         PATVIRTINTA 

     progimnazijos direktoriaus  

     2018 m. rugpjūčio 31 d.  

         įsakymu Nr. U- 214 

 

 

 

KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJA 

         

 

           

      

 

 

2018–2019 MOKSLO METŲ  

UGDYMO PLANAS



1 

 

KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS 

2018–2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. 2018–2019 mokslo metų Kauno Petrašiūnų progimnazijos (toliau - progimnazija) ugdymo 

planas reglamentuoja pradinio, pagrindinio ugdymo I-os dalies programų (toliau – Ugdymo programos) 

ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą progimnazjoje. 

 2. Ugdymo plano tikslas - tikslingai formuojant ugdymo turinį ir organizuojant ugdymo procesą 

įgyvendinti bendrąsias ugdymo programas, sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui pasiekti geresnių 

ugdymo(si) rezultatų ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

 3. Ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo  I-os dalies programoms 

įgyvendinti; 

3.2. numatyti gaires ugdymo procesui progimnazijoje įgyvendinti, mokymosi aplinkai kurti ir 

pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius, integruojant socialinių įgūdžių ugdymo, prevencines 

programas, panaudojant  IKT bei netradicines edukacines aplinkas. 

3.3. plėtoti galimybes kūrybiniam mokymo(si) pobūdžiui popamokinėje veikloje didelį dėmesį 

skiriant pilietiniam, socialiniam, kultūriniam asmenybės ugdymui.  

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. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis 

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

4.3. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

4.4. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

4.5. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta 

įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

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

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

 5. Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

 

  

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

  6. Mokslo metų trukmė: pradžia 2018-09-03, pabaiga  2019-08-31. 

 7. Ugdymo proceso trukmė: 

 

Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso 

trukmė  pradžia pabaiga 

1-4 kl. 2018-09-03 2019-06-07 175 ugdymo dienos 

5-8 kl. 2018-09-03 2019-06-21 185 ugdymo dienos 

  

8. Mokiniams skiriamos atostogos: 
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Atostogos prasideda baigiasi 

Rudens 2018-10-29 2018-11-02 

Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02 

Žiemos 2019-02-18 2019-02-22 

Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26 

Vasaros (1-4) 2019-06-10 2019-08-31 

Vasaros (5-8) 2019-06-25 2019-08-31 

  

9. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais, kurių trukmė: 

 

Pusmetis Klasės Pradžia Pabaiga 

Pirmas 1-8 kl. 2018-09-03 2019-01-18 

Antras 1-4 kl. 2019-01-21 2019-06-07 

Antras 5-8 kl. 2019-01-21 2019-06-21 

 10. Progimnazijos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 

ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ir apie priimtus 

sprendimus informuodamas Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrių.  

11. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į progimnaziją gali nevykti 1-5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Ugdymo procesas, 

atvykusiems į progimnaziją mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į progimnaziją, 

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama  elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į 

ugdymo dienų skaičių. 

12. Progimnazijos sprendimu 10 ugdymo dienų organizavimas išdėstytas 2 priede. 5 ugdymo 

dienos, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus rekomendacija, organizuojamos 

pamokų forma. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

 PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS.  

PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS 

 

 13. Progimnazijos ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, 

Bendrosiomis programomis, Geros mokyklos koncepcija,  Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašu, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, pradinį ir 

pagrindinį ugdymą, neformalųjų vaikų švietimą ir kitą mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais 

bei progimnazijos strateginio plano tikslu - pasiekti aukštesnės mokinių pažangos stiprinant mokytojų 

profesionalumą, pritaikant ugdymo turinį, sukuriant tinkamas edukacines aplinkas. Progimnazijos 

ugdymo planas sudarytas remiantis švietimo stebėsenos, nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų 

duomenimis ir rekomendacijomis, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, įsivertinimo 

ir išorės vertinimo duomenimis. 

 14. Progimnazija  pritaikydama ir įgyvendindama ugdymo turinį, atsižvelgiant į progimnazijos 

bendruomenės poreikius bei turimus išteklius, priėmė sprendimus dėl: 

  Priimtos nuostatos Dokumento 

pavadinimas, data ir 

Nr.  

prioritetinių ugdymo tikslų 

ir uždavinių, keliamų 

progimnazijos numatytam 

ugdymo laikotarpiui; 

ugdymo turinio inovacijų, 

skatinančių ugdymo 

- Plėtoti patirtinio mokymosi galimybes, 

įgyvendinant tarptautinio strateginės 

partnerystės „Erasmus+“ projekto „Tyrinėkime 

Europą – kartu mes esame kaip vienas“ veiklas 

2017-2019 metais;  

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3 

(byla 1.16) nutarimas 
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proceso modernizavimo 

įgyvendinimą 

- Ugdymo proceso modernizavimas 

panaudojant projekto „Šiuolaikinė mokymosi 

aplinka“ išteklius 2018-2019 m. m.;  

- Ugdymo proceso modernizavimas 

panaudojant projekto ,,Mokyklų aprūpinimas 

gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

išteklius; 

- Ugdymo proceso modernizavimas 

dalyvaujant projekte ,,Informatika pradiniame 

ugdyme“; 

- Patrauklios mokiniui neformaliojo švietimo 

veiklos organizavimas dalyvaujant projekto 

,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 

kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo 

edukaciniuose užsiėmimuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrajai programai 

įgyvendinti skiriamų 

ugdymo valandų 

paskirstymo 

1, 3 ir 5-7 klasėms skiriamas minimalus 

privalomų pamokų skaičius mokiniui, 2, 4 ir 8 

klasėms papildomai skiriama po 1 val. mokinių 

ugdymo poreikiams tenkinti (1 priedas). 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   

bendrų kalbos ugdymo 

reikalavimų  

Progimnazijoje priimti vieningi kalbos ugdymo 

reikalavimai: rašto darbus mokiniai teikia 

rašytus ranka; mokytojai, tikrindami savo 

dalyko rašomuosius darbus, privalo juose 

ištaisyti arba pažymėti visas mokinių padarytas 

rašybos ir skyrybos, gramatikos klaidas; 

informacinių technologijų pamokose 

naudojamasi lietuviška aplinka. 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas. 

skaitymo, rašymo, 

kalbėjimo, skaičiavimo ir 

skaitmeninių gebėjimų 

ugdymo per visų dalykų 

pamokas, įgyvendinant 

pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją dalį 

Progimnazijoje skaitymo, rašymo, kalbėjimo, 

skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymą 

įtraukia į ugdymo turinį: dalyko užduotims 

naudojami tekstai; uždarojo tipo testų klausimai 

papildomi atvirojo tipo klausimais į kuriuos 

atsakant reikia argumentuoti; nuolat stebima 

mokinių, kuriems reikalinga pagalba skaitant, 

rašant, kalbant, skaičiuojant pažanga, teikiama 

savalaikė pagalba; sudaromos sąlygos 

mokiniams lietuvių  kalbos, gamtos ir žmogaus, 

matematikos pamokose  naudotis 

skaitmeninėmis ugdymo priemonėmis, 

skaitmeninių pratybų užduotis.   

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas. 

mokinių ugdymo 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo metodikos ir 

tvarkos; 

 

Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga 

vertinami vadovaujantis Kauno Petrašiūnų 

progimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu.  

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas. 

Direktoriaus 2017-07-17  

įsakymas Nr. U- 212. 

mokinių, kurie nepasiekia 

bendrųjų programų 

patenkinamo lygio 

pasiekimų nustatymo 

Mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų 

patenkinamo lygio pasiekimų nustatymo būdai, 

numatomos mokymosi pagalbos priemonės 

numatytos Kauno Petrašiūnų progimnazijos 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas. 
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būdų, numatomų 

mokymosi pagalbos 

priemonių ir  

priemonių mokinių 

pasiekimams gerinti 

mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos apraše. Priemonės mokinių 

pasiekimams gerinti numatytos ugdymo plano 

10 priede.  

Direktoriaus 2017-07-17  

įsakymas Nr. U- 212. 

socialinės-pilietinės 

veiklos organizavimo 

mokantis pagal 

pagrindinio ugdymo 

programą 

Socialinė - pilietinė veikla organizuojama 

vadovaujantis Progimnazijos  socialinės - 

pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašu. 

Progimnazijos  tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 11-3  

(byla 1.14) nutarimas 

Direktoriaus 2017-07-17 

įsakymas Nr. U-213. 

ugdymo turinio planavimo 

ir įgyvendinimo 

stebėsenos planuojant, 

vertinant ir reflektuojant 

ugdymo procesą 

Ugdymo turinys planuojamas 3 priede 

nustatytomis formomis ir laikotarpiais. 

Ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsena 

vykdoma vadovaujantis Progimnazijos švietimo 

stebėsenos aprašu.  

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   

vykdomų ugdymo 

programų įgyvendinimo 

ypatumų 

Progimnazijoje  vykdomos pradinio ir 

pagrindinio ugdymo I-os dalies Bendrosios 

programos, pritaikant jas progimnazijos 

numatytiems tikslams, padedant kiekvienam 

mokiniui pagal gebėjimus ir poreikius pasiekti 

individualios pažangos, prioritetus skiriant 

pilietiniam, socialiniam ir kultūriniam 

asmenybės ugdymui.  

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.  

ugdymo turinio 

integravimo nuostatų. 

prevencinių ir kitų 

ugdymo programų 

pasirinkimo ir jų 

įgyvendinimo 

(integruojant į Bendrosios 

programos dalykus ar 

vykdant atskiras 

programas, skiriant joms 

tikslines ugdymo 

valandas)  

Į Bendrosios programos dalykų ugdymo turinį 

integruojama, neskiriant papildomai valandų: 

 Žmogaus saugos bendroji programa (1-4 kl.); 

 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai  bendroji programa (1-8 kl.); 

 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos (1-8 kl.); 

 Antikorupcinio ugdymo (1-8 kl.); 

 Etninės kultūros ugdymo (1-8 kl.); 

 Ugdymo karjerai programa (1-8 klasės); 

 Projektas ,,Informatika pradiniame ugdyme“ 

(1-4 kl.). 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   

nuoseklios ir ilgalaikės 

socialines emocines 

kompetencijas ugdančios 

prevencinės programos 

pasirinkimo 

,,Lions quest“ gyvenimo įgūdžių ugdymo 

programa: ,,Laikas kartu“ 1-4 kl., ,,Paauglystės 

kryžkelės“ 5-8 kl. (numatoma) 

1-4 klasėse įgyvendinama socialinių ir emocinių 

įgūdžių ugdymo programa „Antrasis žingsnis“, 

integruojant į dorinio ugdymo ir pasaulio 

pažinimo pamokas.  

5-8 klasėse įgyvendinama vaiko emocijų 

išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa, 

integruojant į dorinio ugdymo pamokas.  

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   

mokiniui siūlomų 

papildomai pasirinkti 

dalykų, dalykų modulių,  

atsižvelgiant į mokinių 

Netaikoma Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   
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mokymosi poreikius ir šių 

dienų aktualijas 

pažintinės, kultūrinės, 

meninės, sportinės, 

projektinės veiklos 

organizavimo   

16-32 pamokos per mokslo metus skiriama 

pažintinei, kultūrinei, meninei,  kūrybinei 

veiklai, atsižvelgiant į Bendrosiose programose 

numatytą turinį, mokinių amžių ir pasiekimus. 

Mokinių pažintinės, kultūrinės, socialinės 

veiklos, finansuojamos mokinio krepšelio 

lėšomis, organizuojamos  du kartus per mokslo 

metus, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi 

poreikius, keliamus ugdymo tikslus (ugdymo 

plano 11 priedas).     

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas. 

mokymo(si) virtualiose 

aplinkose prieinamumo, 

mokymosi išteklių 

panaudojimo 

Projekto „Šiuolaikinė mokymosi aplinka“ 

ištekliai panaudojami 5-6 klasių lietuvių kalbos, 

matematikos, gamtos ir žmogaus, pamokose; 

Projekto ,,Informatika pradiniame ugdyme“ 

ištekliai panaudojami 1-4 klasių mokomųjų 

dalykų pamokose. 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   

edukacinių erdvių kūrimo, 

panaudojimo ir 

pritaikymo, atsižvelgiant į 

mokinių ugdymosi 

poreikius, keliamus 

ugdymo tikslus 

Sudaromos sąlygos mokytis ne tik klasėje, bet ir 

kitose aplinkose (bibliotekoje, progimnazijos 

kieme, gamtoje, Pažaislio šile, įmonėse, 

įstaigose, aikštelėje prie Kauno marių).  

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   

brandos darbo 

organizavimo 

Netaikoma Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   

švietimo pagalbos  

teikimo 

Švietimo pagalba progimnazijoje teikiama 

vadovaujantis Progimnazijos švietimo pagalbos 

teikimo progimnazijoje tvarkos aprašu ir Kauno 

m.  savivaldybės administracijos švietimo 

skyriaus vedėjo 2017-02-27 įsakymu Nr. 35-152 

„Dėl eigų schemų Kauno miesto bendrojo 

ugdymo įstaigose patvirtinimo“ patvirtintomis 

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimo ir švietimo pagalbos teikimo bei 

ugdymo pritaikymo proceso eigomis.   

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas 

Direktoriaus 2017-09-12 

įsakymas Nr. U- 230. 

neformaliojo vaikų 

švietimo programų 

pasirinkimo ir jų 

įgyvendinimo, skiriamų 

ugdymo valandų, 

minimalaus grupės dydžio  

neformaliojo vaikų 

švietimo veikloms 

organizuoti 

Neformaliajam vaikų švietimui valandos skirtos 

įgyvendinti skirtingų krypčių programas, 

atitinkančias mokinių saviraiškos poreikius, 

padedančias atsiskleisti pomėgiams ir talentams 

(meninei saviraiškai, etnokultūrai, 

intelektualiniam bei gamtamoksliniam 

ugdymui, sportui, technologiniam ugdymui). 

Neformaliojo švietimo veiklos derinamos su 

formaliojo švietimo veiklomis, siekiant geresnių 

mokinių mokymosi pasiekimų (ugdymo plano 8 

priedas). Neformaliojo vaikų švietimo grupė 

sudaroma, jei yra ne mažiau 12 - 15 mokinių. 

Progimnazijos  tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 11-3  

(byla 1.14) nutarimas 
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mokinio individualaus 

ugdymo plano  sudarymo 

ir reikalavimų šiam planui 

numatymo 

Mokinio individualaus ugdymo planas 

sudaromas mokiniams besimokantiems namie 

savarankišku mokymo proceso organizavimo 

būdu bei mokiniams turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių (forma pateikiama 

Progimnazijos ugdymo plano 3 priede). 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   

ugdymo valandų, skiriamų 

mokinių ugdymo 

poreikiams tenkinti, 

panaudojimo 

Mokinių ugdymo poreikiams tenkinti skiriamos 

pamokos:  

1. Šokiui 2 klasėse; 

2. Anglų kalbai 4 klasėse;  

3. Matematikai 8 klasėse. 

Progimnazijos  tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 11-3  

(byla 1.14) nutarimas 

klasių dalijimo į grupes, 

mažiausio mokinių 

skaičiaus jose nustatymo, 

laikinųjų grupių sudarymo 

Laikinosios grupės iš kelių klasių mokinių 

sudaromos doriniam ugdymui – tikybos ir etikos 

pamokoms 1-8 klasėse. Dviejų paralelių klasių 

pagal tą pačią programą besimokančių mokinių 

grupės, kuriose yra 1-11 mokinių, jungiamos į 

vieną. Užsienio kalboms, technologijų, 

informacinių technologijų pamokoms klasė 

dalijama į grupes jei klasėje mokosi ne mažiau 

kaip 21 mokinys, išimtis gali būti, kai klasėje 

mokosi 3-4 ar daugiau specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių. Klasių dalijimas į 

grupes ir laikinųjų grupių sudarymas nurodytas 

Progimnazijos ugdymo plano 5 priede.   

Progimnazijos  tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 11-3  

(byla 1.14) nutarimas 

mokinio pasirinkto dalyko, 

dalyko kurso ar dalyko 

modulio, mokėjimo lygio 

keitimo arba pasirinkto 

dalyko, dalyko kurso ar 

dalyko modulio 

atsisakymo ir naujo 

pasirinkimo 

Netaikoma Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   

dalykų mokymo 

intensyvinimo 

Derinant progimnazijos ir mokinių mokymosi 

poreikius, intensyvinamas: 

1. žmogaus saugos dalyko mokymas – dvejiems 

metams nustatytas pamokų skaičius skiriamas 

vieneriems metams ir dalyko bendrojoje 

programoje numatyti pasiekimai pasiekiami per 

metus:  

 5-6 kl. skirtas pamokų skaičius 

intensyvinamas 5 kl. skiriant 1 pamoką per 

savaitę; 

 6-7 kl. skirtas pamokų skaičius 

intensyvinamas 7 kl. skiriant 1 pamoką per 

savaitę; 

2. informacinių technologijų dalyko mokymas – 

dvejiems metams nustatytas pamokų skaičius 

skiriamas vieneriems metams ir dalyko 

bendrojoje programoje numatyti pasiekimai 

pasiekiami per metus – 7-8 kl. skirtas pamokų 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   
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skaičius intensyvinamas 8 kl. skiriant 1 pamoką 

per savaitę. 

Intensyvinant dalyko mokymą neviršijamas 

progimnazijos nustatytas pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę. 

pagilinto dalykų mokymo, 

kryptingo meninio 

ugdymo, dvikalbio 

ugdymo ir kt. 

Nevykdoma Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   

bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) tikslų, būdų  ir 

formų 

Bendradarbiavimo formos, numatant tėvų 

galimybes kartu su mokytojais ir mokiniais 

dalyvauti planuojant, įgyvendinant ugdymo 

procesą ir priimant sprendimus bei tėvų 

informavimo sistema pateikiama 9 priede. 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas. 

ugdymo turinio 

formavimo, mokymosi 

organizavimo formų 

Pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo 

mokymosi organizavimo forma – pamoka (1 

klasėje ne ilgesnė kaip 35 min, kitose klasėse – 

45 min.). 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   

Bendrosios programos 

pritaikymo mokiniams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių dėl 

išskirtinių gabumų, įgimtų 

ar įgytų sutrikimų, 

nepalankių aplinkos 

veiksnių   

Vadovaujamasi Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašu (ugdymo plano 4 priedas). 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas. 

mokinių mokymosi krūvio 

reguliavimo priemonių: 

pasiekimų patikrinamųjų 

darbų organizavimo būdų 

ir laikotarpių, didžiausio 

patikrinamųjų darbų 

skaičiaus per savaitę, 

namų darbų skyrimo 

Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarka 

pateikiama Progimnazijos ugdymo plano 6 

priede. 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas. 

vadovėlių ir kitų 

mokymo(si) priemonių 

pasirinkimo, naudojimosi 

jomis mokykloje principų 

ir tvarkos 

Metodinės grupės posėdžiuose aptariami, 

derinami ir parenkami vadovėliai ir mokymo 

priemonės, atsižvelgiant į progimnazijos 

turimas finansines galimybes. Progimnazijos 

ugdymo plano 7 priede pateikiama mokytojų 

naudojama vadovėlių sistema.  

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2018-06-15 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas. 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS PROGIMNAZIJOJE 

 

15. Progimnazija įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo I-os dalies programas:  

15.1. sudaro sąlygas mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų 

pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, 

užtikrina tinkamą ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Progimnazijoje mokiniui saugia 
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ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia 

progimnazijos vaiko gerovės komisija; 

15.2. 1-4 klasėse įgyvendinamos socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo „Antrasis žingsnis“ ir 

„Obuolio draugai“ programos, integruojant į dorinio ugdymo ir pasaulio pažinimo pamokas. 5-8 klasėse 

įgyvendinama vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa, integruojant į dorinio 

ugdymo pamokas. ,,Lions quest“ gyvenimo įgūdžių ugdymo programa: ,,Laikas kartu“ 1-4 kl., 

,,Paauglystės kryžkelės“ 5-8 kl. (numatoma) integruoti į klasių valandėles. 

15.3. pertraukų metu visose progimnazijos erdvėse budi mokytojai.  

15.4. progimnazijoje sudaromos sąlygos kiekvieną dieną 1-4 klasių mokiniams po keturių 

pamokų, o 5-8 klasių mokiniams po trijų pamokų aktyviai leisti pertraukas aktų salėje. Esant tinkamoms 

oro sąlygoms, mokiniai pertraukų metu laisvalaikį gali leisti progimnazijos vidiniame kiemelyje.  

15.5. progimnazija  vadovaujasi Lietuvos higienos norma. Rekonstruotos ir aptvertos sporto 

aikštelės, mokymosi aplinkos, darbo vietos estetiškos ir patogios, jaukios ir saugios, švarios, 

informatyvios, atitinka LR higienos normos reikalavimus, panaudojamos racionaliai. Mokytojams 

sudarytos galimybės (priklausomai nuo turimų išteklių) dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines 

mokymo technologijas. Įrengta planšečių klasė, gamtos mokslų kabinetas su įranga 1-4 kl., 22 

kabinetuose ir aktų salėje sumontuoti stacionarūs vaizdo projektoriai, sudaromos sąlygos mokytojams 

naudotis nešiojamais kompiuteriais; 

15.6. į progimnazijos  ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai  bendroji programa. Programa įgyvendinama integruojant į dalykų ugdymo turinį bei neformalųjį 

švietimą; 

15.7. progimnazija dalyvauja Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programoje;  

15.8. progimnazijoje  organizuojami kryptingi sveikos gyvensenos renginiai („Sporto šaka, 

kurios jaučiuosi stipriausias“, „Sveikuolių sveikuoliai“, „Sveikatingumo pertraukų savaitė“, sporto 

šventės ir kt.) 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

 MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

 ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

16. Už mokinių pasiekimų  stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos 

organizavimą progimnazijoje  atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

17. Siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus: 

17.1. progimnazijos veiklos plane numatytos priemonės skatinančios mokinių mokymosi 

motyvaciją bei tenkinančios individualius mokinių poreikius (renginiai, konkursai, projektai); 

17.2. analizuojami NMPP rezultatai bei tarptautinių tyrimų TIMSS, PIRLS ir PISA apibendrinti 

rezultatai metodinių grupių posėdžiuose, numatomos ugdymo turinio tobulintinos sritys  

17.3. bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) organizuojama atvirų durų 

diena tėvų darbovietėse, pagal parengtą priemonių planą vykdomos profesinio orientavimo veiklos 

mokiniams. 

17.4. sudaromos sąlygos mokiniams atlikti namų darbus po pamokų progimnazijos 

konsultaciniame centre. 

17.5 parengtas progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas; 

17.6. sudaromos sąlygos mokytojams dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 

projektuose (2016-2019 m. progimnazijoje  įgyvendinamos tarptautinio strateginės partnerystės 

„Erasmus+“ projekto „Tyrinėkime Europą – kartu mes esame kaip vienas“ veiklos, 2018-2019 m. m. 

ugdymo proceso modernizavimas panaudojant projekto „Šiuolaikinė mokymosi aplinka“ išteklius, 

dalyvavimas projekte ,,Informatika pradiniame ugdyme“).  

18. Siekiant laiku identifikuoti kylančius mokymosi sunkumus, mokinių pasiekimai 

progimnazijoje nuolat stebimi ir analizuojami: 
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18.1. 5-8 klasių mokiniai kontrolinius/savarankiškus, kūrybinius darbus, testus kaupia mokėjimo 

mokytis kompetencijos aplankuose, sistemingai analizuojamas mokymosi pažangos pokytis. Esant 

reikalui, kreipiamasi į progimnazijos Vaiko gerovės komisiją dėl švietimo pagalbos specialistų 

konsultacijų ar pagalbos teikimo; 

18.2. pasibaigus pusmečiui mokytojų tarybos posėdyje pristatoma visų klasių pažangumo analizė 

ir taikytos priemonės mokymosi pažangai gerinti bei jų efektyvumas. 

19. Mokymosi pagalba progimnazijoje po pamokų teikiama konsultaciniame centre bei 

integruojama į mokymo ir mokymosi procesą: 

19.1. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia teikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas 

tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas. 

19.2. Kai mokinys po trumpalaikės mokymosi pagalbos taikymo nedaro pažangos, kontrolinio 

darbo ar diagnostinio testo įvertinimai nepatenkinami, dalyko mokytojas informuoja klasės auklėtoją ir 

tėvus (globėjus, rūpintojus), kreipiasi į mokyklos Vaiko gerovės komisiją dėl švietimo pagalbos 

specialistų konsultacijų ar pagalbos teikimo. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

 UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

20. Diferencijuoto ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam  mokiniui sėkmingiau siekti 

individualios pažangos.  

21. progimnazijoje diferencijavimas taikomas: 

21.1. mokiniui individualiai; 

21.2. mokinių grupei. Mokytojai taiko šiuos mokinių grupavimo būdus pamokose: 

21.2.1. pagal žinias, mokėjimus ir gebėjimus, gabumus, darbingumą ir požiūrį į mokymąsi; 

21.2.2. pagal daromų klaidų pobūdį, mokymosi spragas, iškilusius sunkumus; 

21.2.3.ugdytiniai patys pasiskirsto, pasirenka labiausiai priimtinus partnerius bendram grupiniam 

darbui; 

21.2.4. pagal panašius veiklos rezultatus: pagal atliktas namų darbų užduotis, kontrolinį darbą, 

testo atsakymus ir kt.; 

21.2.5. mokytojas skirsto mokinius parinkdamas grupių lyderius, kurie gali padėti kitiems; 

21.2.6. suburia drauge mokinius, galinčius vienas kitam padėti, arba suburia ,,mokymosi 

komandas“ ir kiekvienam nariui skiria tikslą padėti vienas kitam. 

22. Diferencijavimo poveikis ugdymo procese analizuojamos, vertinamas, teikiami siūlymai bei 

pagalba, organizuojant: 

22.1. Tikslingą pamokų stebėjimą (išsiaiškinant, kaip keičiasi mokymosi veiklų planavimo, 

užduočių diferencijavimo ir individualizavimo kokybė); 

22.2. Metodines diskusijas, atviras veiklas, dalinimąsi patirtimi su bendradarbiaujančiomis 

mokyklomis; 

22.3. Atliekant mokinių mokymosi stiliaus nustatymo tyrimus; 

22.4. Tikslingai keliant kvalifikaciją (diferencijuoto mokymo galimybės ir mokymosi veiklų 

planavimas); 

22.5. Organizuojant seminarus, diskusijas ar paskaitas progimnazijos mokytojams ir tėvams.  

23. Remdamiesi rezultatais, klasės ir dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai  toliau 

numato, kaip bus sudaromos sąlygos įvairių gebėjimų mokiniams siekti aukštesnių rezultatų pagal 

jų galimybes. Pasidalina gerąja patirtimi apie taikytus mokymo(si) metodus bei formas. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE  
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 24. Mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012-09-26 įsakymu Nr. V-1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788) ir 

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

mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

25. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniui, 

mokomam namie, progimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgusi į 

gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą. 

 26. Namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu: 

26.1. 1–3 klasėse skiriama 9 savaitinės ugdymo valandos, 4 klasėse – 11 ugdymo valandų; 

 26.2. 5-6 klasėse skiriama 12 savaitinių pamokų, 7-8 klasėse – 13 pamokų; 

 26.3. dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti 

progimnazijoje. Šios ugdymo valandos/pamokos įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą. 

27. 1-4 klasėse Bendroji programa įgyvendinama ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo 

dalykus (lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas ir užsienio kalba (anglų kalba)). Kiti dalykai 

(dorinis ugdymas, muzika, dailė ir technologijos), iškyrus kūno kultūrą, integruojami.   

 28. 5-8 klasėse suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), progimnazijos direktoriaus 

įsakymu mokinys gali nesimokyti dorinio ugdymo, menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. 

Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. 

Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų progimnazijoje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.  

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

pamokų per savaitę.  

 30. Mokinys mokosi pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų 

(globėju, rūpintoju) suderintą pamokų tvarkaraštį. 

 

II SKYRIUS 

 PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO BENDROSIOS  PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO   

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

 31. Pradinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis joje nustatytomis ugdymo turinio 

kūrimo ir įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų vertinimo, aplinkos 

kūrimo nuostatomis.  

 32. Formuojant progimnazijos ugdymo turinį, t. y. numatant progimnazijos mokinių pasiekimus 

ir  ugdymosi tikslus, atsižvelgiama į nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, pasiekimų 

vertinimo taikant nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimų testus progimnazijoje rezultatus ir 

rekomendacijas dėl mokinių pasiekimų gerinimo.  

 33. Bendrajai pradinio ugdymo programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti 

ugdymo dalykams skiriamos ugdymo valandos per savaitę pateikiamos lentelėje (1 priedas). Ugdymo 

valandos trukmė 1 klasėse – 35 min., 2-4 klasėse – 45 min.:  

 

 

Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1 

klasės 

2 

klasės 

1-2 

klasės 

3 

klasės 

4 

klasės 

3-4 

klasės 

Pradinio ugd. 

programa  

(1–4 kl.) 

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 

1 1 2 1 1 2 4 

Kalbos:        
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Lietuvių kalba (gimtoji) 7 8 15 7 7 14 29 

Anglų kalba  2 2 2 3(1*) 5(1*) 7(1*) 

Matematika 5 4 9 5 4 9 18 

Pasaulio pažinimas 2 2 4 2 2 4 8 

Dailė ir technologijos 2 2 4 2 2 4 8 

Muzika 2 2 4 2 2 4 8 

Kūno kultūra 2 2 4 2 2 4 8 

Šokis 1 1(1*) 2(1*) 1 1 2 4(1*) 

Iš viso: 22 24(1*) 46(1*) 24 24(1*) 48(1*) 94(1*) 

Minimalus privalomų 

pamokų skaičius mokiniui 

22 23 45 24 23 47 92 

Pamokos skiriamos 

mokinių ugdymo 

poreikiams tenkinti  

 1 1  1 1 2 

Maksimalus pamokų 

skaičius mokiniui HN 

25 25 50 25 25 50 100 

Neformalusis švietimas 2 2 4 2 2 4 8 

Iš viso vienam klasių 

komplektui: 

 102  

Visoms klasėms (11 

klasių): 

 260 

Dėl klasių dalijimo, 

laikinų grupių: 

 12 

Iš viso tarifikuojamas 

pamokų skaičius per 

savaitę: 

 272 

  

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ / UGDYMO DALYKŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

34. Dorinio ugdymo organizavimas: 

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

katalikų  tikybą; 

34.2. nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis sudaroma laikinoji grupė iš kelių 

klasių mokinių; 

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

(globėjų) parašytą prašymą.  

 35. Kalbinis ugdymas: 

 35.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas: panaudojant 

mokomąsias užduotis kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus; 

vertinant mokinio pasiekimus teikiama grįžtamoji informacija ir apie kalbos mokėjimą; informacinių 

technologijų pamokose naudojama lietuviška aplinka. 

 35.2. pirmosios užsienio (anglų) kalbos mokymo organizavimas:  

 35.2.1. pirmosios užsienio kalbos  mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

 35.2.2. tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš dviejų siūlomų kalbų (anglų, 

vokiečių); 
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 35.2.2. užsienio kalbai mokyti 2-4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per savaitę. 

Progimnazija skiria 1 papildomą valandą 4-oje klasėje iš valandų, skiriamų mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti. 

 36. Socialinio ir gamtamokslinio ugdymo organizavimas: 

 36.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. Organizuojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius 

gamtamokslinius gebėjimus. Dalis (1/4) dalykui skirto laiko skiriama organizuojant ugdymą 

tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (Kauno marių regioniniame parke, Pažaislio 

šile, VDU botanikos sode, parke, miške, prie vandens telkinio ir pan. aplinkoje, laboratorijose); 

 36.2. socialiniams gebėjimams ugdytis skiriama dalis (1/4) pasaulio pažinimo dalyko skirto laiko 

ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (lankantis 

visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 

 37. Matematinio ugdymo organizavimas. Organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi 

ne tik Bendrosios programos matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių 

pasiekimų tyrimų TIMSS 2011 rezultatais ir rekomendacijomis, naudojamos informacinės 

komunikacinės technologijos bei skaitmeninės mokomosios priemonės. 

 38. Kūno kultūros ugdymo organizavimas: 

 38.1. kūno kultūrai 5 klasėse skiriamos 3 ugdymo valandos per savaitę, kitose - 2 ugdymo 

valandos per savaitę ir sudaromos sąlygos mokiniams lankyti aktyvaus judėjimo pratybas 

progimnazijoje (krepšinio treniruotės, judrieji žaidimai, šokis) ar neformaliojo švietimo įstaigose mieste; 

 38.2. specialiosios bei parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja 

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

 38.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, sudaromos sąlygos kiekvieną dieną 

1-4 klasių mokiniams po keturių pamokų aktyviai leisti pertraukas aktų salėje. Esant tinkamoms oro 

sąlygoms, mokiniai pertraukų metu laisvalaikį gali leisti progimnazijos vidiniame kiemelyje. 

 39. Meninio ugdymo (dailės ir technologijų, muzikos, šokio) organizavimas: 

 39.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dalykui skiriamo laiko; 

 39.2. atsižvelgiant į progimnazijos bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir progimnazijos 

galimybes, įgyvendinama šokio programa skiriant: 

 39.2.1. 2-4 klasėse - vieną ugdymo valandą iš kūno kultūros dalykui skiriamų ugdymo valandų 

per savaitę; 

 39.2.2. 2-oje klasėje vieną ugdymo valandą iš valandų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams 

tenkinti. 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS 

 PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

  

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO I-OS DALIES PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS 

NUOSTATOS 

 

 40. Progimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programos I-ąją dalį, vadovaujasi: 

Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu, Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo 

programų vykdymą.  
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 41. 5 klasių mokiniams rugsėjo mėnuo – adaptacijos periodas. Rugsėjo mėnesį mokinių pažanga 

ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 

   

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

 42. Siekiant užtikrinti kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymą per visų 

dalykų pamokas, progimnazijoje: 

 42.1 apsvarstyti ir priimti vieningi kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje (rašto darbus 

mokiniai įteikia rašytus ranka, informacinių technologijų pamokose naudojamasi lietuviška aplinka);  

 42.2. mokomosios užduotys panaudojamos kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant mokinių dėmesį 

į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą;  

 42.3. mokiniai skatinami savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per 

visų dalykų pamokas;  

 42.4. vertinant mokinio pasiekimus teikiama grįžtamoji informacija ir apie kalbos mokėjimą, 

nurodomi privalumai ir taisytini bei tobulintini dalykai;  

 42.5. ugdoma kalbinė atsakomybė, kalbinė raiška, suvokiant tai kaip vieną iš prisistatymo viešoje 

erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindą.  

 43. Etninės kultūros programa, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

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

programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ integruojama į 

mokomuosius dalykus (lietuvių kalbą, socialinius mokslus, menus ir kt.) ir neformalųjį švietimą (dailę, 

šokį, vokalinį ansamblį). Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

integruojama į mokomuosius dalykus (dorinį ugdymą, technologijas, lietuvių kalbą) ir neformalųjį 

švietimą (IT būrelį, istorikų klubą ir dailę, šokį).  

 44. Ugdymo sričių įgyvendinimas: 

 44.1. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etikos arba katalikų tikybos dalyką) mokiniui 

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

Dorinio ugdymo dalyką galima keisti kiekvienais mokslo metais, tačiau siekiant užtikrinti mokymosi 

tęstinumą ir nuoseklumą, 5-6 ir 7-8 klasėms rekomenduojama rinktis dvejiems metams.  

 44.2. Lietuvių kalba. Mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje nustatyto patenkinamo lygio, ugdymo turinys individualizuojamas  pamokose, 

skiriamos tikslingos namų darbų užduotys trūkumams šalinti, 8 klasių mokiniams rekomenduojama 

lankyti neformaliojo švietimo būrelį ,,Gimtasis žodis“.  

 44.3. Užsienio kalbos. 

 44.3.1. Ankstyvosios užsienio kalbos (anglų) toliau mokomasi kaip pirmosios užsienio kalbos 5 

klasėje; 

 44.3.2. Atsižvelgus į mokymo lėšas, antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Mokykla 

sudaro galimybę rinktis iš dviejų užsienio kalbų (rusų ir vokiečių).Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui 

iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją 

užsienio kalbą; 

 44.4. Matematika.  

 44.4.1 Planuojant matematikos ugdymo turinį 5-8 klasėse remiamasi nacionalinių ir tarptautinių 

mokinių pasiekimų tyrimų TIMSS rezultatais ir rekomendacijomis bei Nacionalinio egzaminų centro 

parengtomis matematinio- gamtamokslinio konkurso užduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų 

tyrimų leidinių ir publikacijų medžiaga; 
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 44.4.2. Nuolat stebėti mokinių matematikos pasiekimus ir, remiantis nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų rezultatais, teikti reikalingą mokymosi pagalbą (individualizuoti užduotis ir 

metodus mokymosi spragos įveikti).   

 44.4.3. Ugdant gabius matematikai mokinius naudotis nacionalinių olimpiadų, konkurso 

,,Kengūra“ užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis), el. pratybų EMA aukštesnio lygio užduotis. 

Rekomenduojama lankyti neformaliojo švietimo būrelį „Matematikų klubas“. 8 klasių mokiniams 

skiriama 1 savaitinė matematikos pamoka ugdymo poreikiams tenkinti. 

 44.4.4. Tikslingai naudoti informacines komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias 

priemones, projekto „Šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos“ išteklius. 

 44.5. Informacinės technologijos.  

 44.5.1. Derinant progimnazijos ir mokinių mokymosi poreikius, informatikos dalyko mokymas 

intensyvinamas – dvejiems metams nustatytas pamokų skaičius skiriamas vieneriems metams ir dalyko 

bendrojoje programoje numatyti pasiekimai pasiekiami per metus - 7-8 kl. skirtas pamokų skaičius 

intensyvinamas 8 klasėje skiriant 1 pamoką per savaitę; 

 44.5.2. Intensyvinant dalyko mokymą neviršijamas progimnazijos nustatytas pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę. 

 44.6. Gamtos mokslai. 

 44.6.1. Mokymasis per gamtos mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, 

diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant informacines 

ir komunikacines technologijas; 

 44.6.2. Mokinių eksperimentinių ir praktinių įgūdžių gerinimui skiriama ne mažiau kaip 30 

procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. 

 44.6.3. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudotis virtualiosiomis laboratorijomis, 

šiuolaikiškomis edukacinėmis erdvėmis, mokymosi ištekliais už progimnazijos ribų (Pažaislio šilas, 

KTU laboratorijos). 

 44.6.4. Mokiniams rekomenduojama dalyvauti gamtamokslinio raštingumo konkursuose 

(Gamtos kengūra, Olympis), olimpiadose, progimnazijoje organizuojami renginiai, projektai, akcijos.  

 44.7. Technologijos. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį 

(5–8 klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką pagal keturias technologijų 

programas: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos. 

 44.7. Socialiniai mokslai. 

 44.7.1. 5-ose klasėse istorija mokoma tokiu eiliškumu: Lietuvos priešistorė; Lietuvos karalystė 

ir kunigaikštystė; Abiejų Tautų Respublikos laikotarpis; Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje; tarpukario 

Lietuva; Lietuvos sovietinė okupacija; Lietuvos kelias į laisvę ir nepriklausomybę. Kauno miesto istorija 

integruojama į bendrą 5 klasės istorijos kursą; 

 44.7.2. 6-ose klasėse istorija mokoma tokiu eiliškumu: Europos priešistorė; pirmosios Europos 

civilizacijos; Viduramžiai; Atgimimas; Revoliucijų ir technikos pažangos laikotarpis; didieji XX 

amžiaus karai; XX a. pabaigos – XXI a. pradžios permainos pasaulyje; 

 44.7.3. siekiant gerinti Petrašiūnų seniūnijos, Kauno miesto ir Lietuvos valstybės pažinimą, dalį 

istorijos ir geografijos pamokų organizuoti netradicinėse aplinkose (Kauno miesto muziejuose ir pan.). 

Mokiniai skatinami lankyti neformaliojo švietimo būrelį ,,Istorikų klubas“. 

 44.8. Kūno kultūra 

 44.8.1. Kūno kultūrai 5 klasėse skiriamos 3 valandos per savaitę, o 6-8 klasėse - 2 valandos per 

savaitę. Todėl 6-8 klasių mokiniams sudarytos sąlygos papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias 

aktyvaus judėjimo pratybas (sportinių žaidimų) per neformaliojo švietimo veiklą progimnazijoje ar 

kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje (progimnazijos patalpose veiklą vykdančiuose Kauno sporto 

mokyklos „Gaja“ orientacinio sporto klube, Kauno buriavimo mokyklos „Bangpūtys“, Kauno futbolo 

mokyklos „Tauras“ klubuose, Kauno krepšinio mokyklos ,,Perkūnas“ klube ir kt.). Progimnazija tvarko 

mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą (atsakingas - direktoriaus pavaduotojas ugdymui); 
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 44.8.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

savijautą; 

 44.8.3. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiems atlikti įprastų užduočių, mokytojas taiko 

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas;  

 44.9. Meninis ugdymas. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos 

dalykai.  

 44.10. Žmogaus sauga.  

 44.10.1. Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas 

vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012-07-18 įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668). 

 44.10.2. Derinant progimnazijos ir mokinių mokymosi poreikius, žmogaus saugos dalyko 

mokymas intensyvinamas – dvejiems metams nustatytas pamokų skaičius skiriamas vieneriems metams 

ir dalyko bendrojoje programoje numatyti pasiekimai pasiekiami per metus:  

 44.10.2.1. 5-6 kl. skirtas pamokų skaičius intensyvinamas 5 klasėje skiriant 1 pamoką per 

savaitę; 

 44.10.2.2. 6-7 kl. skirtas pamokų skaičius intensyvinamas 7 klasėje skiriant 1 pamoką per 

savaitę; 

 45. Intensyvinant dalyko mokymą neviršijamas progimnazijos  nustatytas pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę. 

 46. Pagrindinio ugdymo pirmos dalies programai ir neformaliojo švietimo programoms 

įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per dvejus metus grupine mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu pateikiamas lentelėje (1 priedas): 

 

 

 

 

Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

5 

klasės 

6 

klasės 

5-6 

klasės 

7 klasės 8 

klasės 

7-8 

klasės 

Pagrind. 

Ugd. 

Progr. I 

d. (5-8 

kl.) 

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 

1 1 2 1 1 2 4 

Kalbos:        

Lietuvių kalba (gimtoji) 5 5 10 5 5 10 20 

Anglų kalba (1-oji) 3 3 6 3 3 6 12 

Rusų/vokiečių kalba (2-

oji) 

 2 2 2 2 4 6 

Matematika 4 4 8 4 4 8 16 

Informacinės 

technologijos 

1 1 2 - 1 1 3 

Gamta ir žmogus 2 2 4 - - - 4 

Biologija - - - 2 1 3 3 

Chemija - - - - 2 2 2 

Fizika - - - 1 2 3 3 

Istorija 2 2 4 2 2 4 8 

Geografija - 2 2 2 2 4 6 




