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KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS 

2022–2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. 2022–2023 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 

progimnazijoje. 

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. 

1. 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 prioritetą 

skiriant pilietiniam, socialiniam, kultūriniam asmenybės ugdymui.  

0. 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. Progimnazijos ugdymo planas – progimnazijoje 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, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, plėtojant 

gebėjimus ir galias.  

4.7. Nuotolinis mokymas – tai mokymo forma, kai mokinys nepalaiko betarpiško kontakto su 

mokytoju. Bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta informacinių komunikacinių technologijų (toliau 

– IKT) priemonėmis virtualioje mokymosi aplinkoje. 

4.8. Virtuali mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta 

informacinė ugdymo sistema, kurioje vyksta mokymo procesas ir mokinių bei mokytojų sąveika, yra 

galimybės kurti ir naudoti įvairius mokymo scenarijus ir metodus. 

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

kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 
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II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 
 

2. Mokslo metų pradžia: einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. 

3. Ugdymo proceso trukmė: 

Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso 

trukmė  pradžia pabaiga 

1-4 kl. 2022-09-01 2023-06-08 175 ugdymo dienos 

5-8 kl. 2022-09-01 2023-06-22 185 ugdymo dienos 
 

4. Mokiniams skiriamos atostogos: 

Atostogos prasideda baigiasi 

Rudens 2022-10-31 2022-11-04 

Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06 

Žiemos 2023-02-13 2023-02-17 

Pavasario (Velykų) 2023-04-11 2023-04-14 

Vasaros (1-4) 2023-06-09 2023-08-31 

Vasaros (5-8) 2022-06-23 2023-08-31 
 

5. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais, kurių trukmė: 

Pusmetis Klasės Pradžia Pabaiga 

Pirmas 1-8 kl. 2022-09-01 2023-01-27 

Antras 1-4 kl. 2023-01-28 2023-06-08 

Antras 5-8 kl. 2023-01-28 2023-06-22 
 

6. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, 

gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant 

aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai 

stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

7. Ekstremali temperatūra – progimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 

7.1. minus 20 °C ar žemesnė – 1-5 klasių mokiniams; 

7.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6-8 klasių mokiniams; 

7.3. 30 °C ar aukštesnė – 1-8 klasių mokiniams. 

8. 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 būdu, gali priimti ugdymo 

organizavimo sprendimus: 

8.1. mažinančius / šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei; 

8.2. laikinai stabdyti 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. Ugdymo 

procesas progimnazijos vadovo sprendimu gali būti laikinai stabdomas 1-2 darbo dienas. Jeigu ugdymo 

procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, progimnazijos vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso 

stabdymo derina su  Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi; 

8.3. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti 

ugdymo proceso ar jo dalies grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Progimnazijos direktorius sprendimą ugdymo procesą ar jo dalį  organizuoti nuotoliniu mokymo 

būdu priima Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo 
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švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka; 

8.4. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą; 

8.5. keisti nustatytą pamokų trukmę; 

8.6. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 

8.7. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 

8.8. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius / 

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei. 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

 PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS.  

PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS 
 

9. 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, neformalųjį 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, mokymą nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu reglamentuojančiais dokumentais. 

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

bendruomenės poreikius bei turimus išteklius, priėmė sprendimus dėl: 

  Priimtos nuostatos Dokumento 

pavadinimas, data ir 

Nr.  

Progimnazijos 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

integruojant į jį 

prevencines 

programas 

Į Bendrosios programos dalykų ugdymo turinį 

integruojama, neskiriant papildomai valandų: 

 Žmogaus saugos bendroji programa (1-4 kl. į dorinio 

ugdymo, pasaulio pažinimo, fizinio ugdymo, dailės ir 

technologijų dalykus); 

 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai  

bendroji programa (1-8 kl. į fizinio ugdymo, dorinio 

ugdymo, technologijų, biologijos, gamtos ir žmogaus 

dalykus); 

 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa (1-8 kl. į 

fizinio ugdymo, dorinio ugdymo, technologijų, 

biologijos, gamtos ir žmogaus dalykus); 

 Antikorupcinio ugdymo programa (1-8 kl. į lietuvių 

kalbos, dorinio ugdymo (etikos), pasaulio pažinimo, 

žmogaus saugos, dailės dalykus, klasių vadovų 

veiklą, neformalųjį švietimą (Istorikų klubas, 

„Gimtasis žodis“); 

 Etninės kultūros ugdymo programa (1-4 kl. į pasaulio 

pažinimo, etikos, lietuvių kalbos, dailės ir 

technologijų dalykus; 5-8 kl. į technologijų, lietuvių 

kalbos, dorinio ugdymo, dailės dalykus); 

 Ugdymo karjerai programa (1-8 kl. į dailės, 

technologijų, pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo 

dalykus); 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2022-06-28 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   



4 

 

 Informacinės komunikacinės technologijos ugdymo 

procese naudojamos kaip ugdymo priemonė ir 

mokoma informacinių komunikacinių technologijų 

pradmenų 1-4 kl. per visų dalykų pamokas; 

 „Lions quest“ gyvenimo įgūdžių ugdymo 

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

kryžkelės“ 5-8 kl. (integruojama į klasės valandėles, 

dorinio ugdymo dalykus); 

 Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programos 

„Antrasis žingsnis“ (1-4 kl. integruojama į etiką ir 

pasaulio pažinimą) ir „Obuolio draugai“ (1-4 klasių 

spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 

integruojama į lietuvių kalbos specialiąsias pamokas). 

Ugdymo turinys planuojamas 5 priede nustatytomis 

formomis ir laikotarpiais.  

Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

sudaromas individualaus ugdymo planas, pritaikytas jo 

galioms ir mokymosi poreikiams, pagal 5 ugdymo 

plano priede nustatytą formą. 

Ugdymo proceso 

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 

2022-06-28 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   

Mokymosi 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo 

Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami 

vadovaujantis progimnazijos mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, 

paskelbtu progimnazijos interneto svetainėje 

https://petrasiunai.kaunas.lm.lt/mokiniu-pazangos-ir-

pasiekimu-vertinimo-tvarkos-aprasas/ 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2022-06-28 Nr. 12-3 

(byla 1.16) nutarimas. 

Direktoriaus 2019-

06-14 įsakymas Nr. 

U- 231. 

Mokymosi 

pasiekimų 

gerinimo 

priemonių 

įgyvendinimo ir 

mokymosi 

pagalbos teikimo 

Mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų 

patenkinamo lygio, pasiekimų nustatymo būdai, 

numatomos mokymosi pagalbos priemonės nustatytos 

progimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos apraše. Priemonės mokinių 

pasiekimams gerinti numatytos ugdymo plano 4 priede.  

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2022-06-28 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas. 

Švietimo 

pagalbos teikimo 

Švietimo pagalba progimnazijoje teikiama 

vadovaujantis švietimo pagalbos mokiniui teikimo 

tvarkos aprašu (ugdymo plano 6 priedas) 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 

2022-06-28 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas. 

Direktoriaus 2020-

07-07 įsakymas Nr. 

U-119. 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

pasirinkimo ir jų 

įgyvendinimo 

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) (ugdymo 

plano 1 priedas). Neformaliojo švietimo veiklos 

Progimnazijos 

tarybos posėdžio 

protokolo 2022-06-28 

Nr. 11-5  (byla 1.14) 

nutarimas 

https://petrasiunai.kaunas.lm.lt/mokiniu-pazangos-ir-pasiekimu-vertinimo-tvarkos-aprasas/
https://petrasiunai.kaunas.lm.lt/mokiniu-pazangos-ir-pasiekimu-vertinimo-tvarkos-aprasas/
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derinamos su formaliojo švietimo veiklomis, siekiant 

geresnių mokinių mokymosi pasiekimų (ugdymo plano 

4 priedas). Neformaliojo vaikų švietimo grupė 

sudaroma, jei yra ne mažiau 12 mokinių. Mažesnės gali 

būti informacinių technologijų krypčių grupės. 

Pamokų, skirtų 

mokinio ugdymo 

poreikiams ir 

mokymosi 

pagalbai teikti, 

panaudojimo 

Mokinių ugdymo poreikiams tenkinti skiriamos 

pamokos:  

 anglų kalbai 4 klasėse;  

 lietuvių kalbai 6 klasėse; 

 informacinėms technologijoms 7 klasėse; 

 matematikai  8 klasėse. 

Progimnazijos 

tarybos posėdžio 

protokolo 2022-06-28 

Nr. 11-5  (byla 1.14) 

nutarimas. 

Projektinių darbų 

rengimo ir 

vykdymo 

Kiekvienas mokytojas per mokslo metus su 

pasirinktomis klasėmis rengia projektinius darbus, 

STEAM tiriamuosius darbus, kuriuos pristato STEAM 

tiriamųjų darbų ir eksperimentų pristatymo 

konferencijose, projektinių darbų dienose (dirbdami 

gamtamokslinių, kalbų, socialinių mokslų, menų ir 

fizinio ugdymo dalykų darbo grupėse). 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2022-06-28 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas. 

Mokinių 

mokymosi krūvio 

reguliavimo 

priemonių: 

pasiekimų 

patikrinamųjų 

darbų 

organizavimo 

būdų 

(atsiskaitomųjų 

darbų, NMPP, 

savarankiškų 

darbų) ir 

laikotarpių, 

didžiausio 

patikrinamųjų 

darbų skaičiaus 

per savaitę, 

užduočių, kurios 

skirtos atlikti 

namuose, skyrimo 

Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarka 

pateikiama ugdymo plano 2 priede. 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2022-06-28 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas. 

Sveikatos ir 

lytiškumo 

ugdymo bei 

rengimo šeimai 

bendrosios 

programos 

įgyvendinimo 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 patvirtinta 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

programa integruojama į mokomųjų dalykų turinį: 1-4 

klasėse į pasaulio pažinimą, dorinį ugdymą, fizinį 

ugdymą; 5-8 klasėse į fizinį ugdymą, dorinį ugdymą, 

technologijas, biologiją, gamtą ir žmogų.  

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2022-06-28 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   

Ugdymo karjerai 

programos 

įgyvendinimo 

formų 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 patvirtinta 

Ugdymo karjerai programa įgyvendinimo formos: 

organizuojamos išvykos į tėvų darbovietes, profesines 

mokyklas, įvairias įstaigas, kviečiami įvairių profesijų 

atstovai, organizuojami renginiai („Šok į tėvų 

klumpes“), nuotolinės pažintinės paskaitos. 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2022-06-28 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   
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Nuoseklios ir 

ilgalaikės 

socialines 

emocines 

kompetencijas 

ugdančios 

prevencinės 

programos 

pasirinkimo 

Smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencija, sveika gyvensena 

integruojama į mokomųjų dalykų turinį: 1-4 klasėse į 

pasaulio pažinimą, dorinį ugdymą, fizinį ugdymą; 5-8 

klasėse į fizinį ugdymą, dorinį ugdymą, technologijas, 

biologiją, gamtą ir žmogų.  

„Lions quest“ gyvenimo įgūdžių ugdymo programos 

,,Laikas kartu“ 1-4 kl., ,,Paauglystės kryžkelės“ 5-8 kl. 

įgyvendinamos klasės valandėlių metu.  

3a ir 4c kl. įgyvendinama socialinių ir emocinių įgūdžių 

ugdymo programa „Įveikime kartu“ integruojant į 

etikos ir pasaulio pažinimo pamokas. 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2022-06-28 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   

Švietimo 

nacionalinio 

saugumo 

klausimais, 

informacinio 

raštingumo, 

verslumo, 

finansinio 

raštingumo, 

antikorupcinio 

ugdymo 

įgyvendinimo. 

Švietimo nacionalinio saugumo klausimai, 

antikorupcinio švietimo temos integruojamos į lietuvių 

kalbos, etikos, pasaulio pažinimo, žmogaus saugos, 

dailės dalykus, klasių vadovų veiklą, neformalųjį 

švietimą (Istorikų klubas, „Gimtasis žodis“), 

popamokinius renginius. Informacinis raštingumas, 

verslumas, finansinis raštingumas integruojamas į 

matematikos, informacinių technologijų, dailės ir 

technologijų dalykus, neformalųjį švietimą („Žiniuko 

akademija“, matematikų klubas, IT klubas).   

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2022-06-28 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   

Galimybių 

sudarymo 

mokiniui 

kiekvieną dieną – 

prieš pamokas ar 

(ir) tarp pamokų 

–užsiimti aktyvia 

veikla. 

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.  

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2022-06-28 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas.   

Pažintinė, 

kultūrinė, 

meninė, kūrybinė 

veikla. 

16-30 pamokų per mokslo metus skiriama pažintinei, 

kultūrinei, meninei,  kūrybinei veiklai, atsižvelgiant į 

Bendrosiose programose numatytą turinį, mokinių 

amžių ir pasiekimus.  

Mokinių pažintinė kultūrinė veikla (4-8 pamokos) 

įsisavinant Kultūros paso lėšas organizuojama 

progimnazijoje, kultūros paslaugų teikėjo įstaigoje, 

muziejuose (arba nuotoliniu būdu) spalio – lapkričio 

mėnesiais.  

Mokinių pažintinė kultūrinė,  socialinė veiklos  (12-22 

pamokos) organizuojamos  birželio mėnesį išvykose, 

ekskursijose, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi 

poreikius, keliamus ugdymo tikslus, mokinių amžių  

(ugdymo plano 3 priedas). 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2022-06-28 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas. 

Socialinės-

pilietinės veiklos 

organizavimo 

mokantis pagal 

pagrindinio 

ugdymo 

programą. 

Socialinė-pilietinė veikla organizuojama vadovaujantis 

progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos 

organizavimo tvarkos aprašu (ugdymo plano 7 

priedas). 

 

 

Progimnazijos 

tarybos posėdžio 

protokolo 2022-06-28 

Nr. 11-5  (byla 1.14) 

nutarimas. 
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Direktoriaus 2021-

06-23 įsakymas Nr. 

U-159. 

Etninė kultūrinė 

veikla 

įgyvendinama 

vadovaujantis 

Pagrindinio 

ugdymo etninės 

kultūros bendrąja 

programa. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 

m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 patvirtintos 

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

programos integruojamos į mokomųjų dalykų turinį: 1-

4 klasėse į pasaulio pažinimą, dorinį ugdymą (etiką), 

lietuvių kalbą, dailę ir technologijas; 5-8 klasėse į 

technologijas, lietuvių kalbą, dorinį ugdymą, dailę.  

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2022-06-28 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas. 

Pamokų/ugdymo 

dienų lankomumo 

apskaitos tvarkos. 

Pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaita vykdoma 

vadovaujantis progimnazijos pamokų/ugdymo dienų 

lankomumo apskaitos  tvarkos aprašu, paskelbtu 

progimnazijos interneto svetainėje  

https://petrasiunai.kaunas.lm.lt/pamoku-ugdymo-

dienu-lankomumo-apskaitos-tvarkos-aprasas/ 

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolo 

2022-06-28 Nr. 12-3  

(byla 1.16) nutarimas. 

Direktoriaus 2019-

06-20 įsakymas Nr. 

U-239. 

Ugdymo proceso 

organizavimo 

nuotoliniu būdu 

paskelbus 

karantiną. 

Ugdymo procesas nuotoliniu būdu organizuojamas 

vadovaujantis progimnazijos ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu (ugdymo 

plano 8 priedas). 

Progimnazijos 

tarybos posėdžio 

protokolo 2022-06-28 

Nr. 11-5  (byla 1.14) 

nutarimas. 

Direktoriaus 2021-

06-23 įsakymas Nr. 

U-160. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS  

 

11. Už mokinių pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos organizavimą 

progimnazijoje atsakingi direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

12. Siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus: 

16.1. progimnazijos veiklos plane numatytos priemonės, skatinančios mokinių mokymosi 

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

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

rezultatai metodinių grupių posėdžiuose, numatomos ugdymo turinio tobulintinos sritys;  

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

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

13. Mokymosi pagalba po pamokų teikiama progimnazijos konsultaciniame centre ir / arba 

konsultacijas organizuojant nuotoliniu mokymo būdu bei integruojama į mokymo ir mokymosi 

procesą: 

17.1. mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia teikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas 

tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas; 

17.2. kai mokinys po trumpalaikės mokymosi pagalbos taikymo nedaro pažangos, kontrolinio 

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

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

specialistų konsultacijų ar pagalbos teikimo. 

14. Mokymosi pagalba teikiama mokiniui: 

18.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;  

18.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  

18.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;  
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18.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta pradinio ar pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose ir mokinys nedaro pažangos;  

18.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis;  

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

sritimi; 

18.7. kitais mokytojų pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

15. Siekiant laiku identifikuoti kylančius mokymosi sunkumus, mokinių pasiekimai nuolat 

stebimi ir analizuojami: 

19.1. 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; 

19.2. pasibaigus pusmečiui mokytojų tarybos posėdyje pristatoma visų klasių pažangumo 

analizė ir taikytos priemonės mokymosi pažangai gerinti bei jų efektyvumas. 

20. Už mokymosi pagalbos teikimo organizavimą progimnazijoje atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS 

ORGANIZACIJOS PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

21. Atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio, 

pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą, progimnazija: 

21.1. sudaro galimybes asmenų mokymosi tęstinumui atvykusiųjų ir / ar grįžusiųjų į Lietuvą 

pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą; 

21.2. priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 

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

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

21.3. nepilnamečiui asmeniui, kuriam Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje 

užsieniečiams suteikimo“ yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga (toliau – iš Ukrainos perkeltas 

mokinys), sudaro sąlygas mokytis ukrainiečių kalbos; aptariamos ukrainiečių kalbos mokymosi 

galimybės ir numatomi mokymosi būdai; 

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

švietimo pagalbos ir intensyvumo poreikį mokytis lietuvių kalbos. Su iš Ukrainos perkeltu mokiniu 

papildomai aptaria poreikį mokytis ukrainiečių kalbos; 

21.5. prieš pradedant mokiniui mokytis progimnazijoje, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

atsakingas už mokinių, baigusių tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, mokymosi 

koordinavimą, kartu su mokinio 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:  

21.6. atsižvelgiant į mokymosi pasiekimus sudaro mokinio individualų ugdymo planą; 

21.7. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, progimnazijos teikiamos 

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

22. Progimnazija, organizuodama atvykusio ar grįžusio asmens mokymą, kuris mokėsi pagal 

tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar yra ją baigęs: 

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

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

22.2. konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo. 
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23. Jeigu atvykęs mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, progimnazija organizuoja 

lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu, mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje 

klasėje, teikdama reikiamą mokymosi ir kitą švietimo pagalbą. 

 

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

24. Progimnazija, suderinusi su steigėju gali priimti sprendimą 5–8 klasių mokiniams, kurie 

mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, iki 10 procentų ugdymo procesui skiriamo 

laiko per mokslo metus įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

25. Valstybės, savivaldybės lygiu ar progimnazijos vadovo sprendimu ugdymo procesą ar jo 

dalį organizuojant nuotoliniu mokymo būdu, progimnazija: 

25.1. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso 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“; 

25.2. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. 

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, taip pat mokiniams, turintiems vidutinių, 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), 

užtikrinamos sąlygos mokytis progimnazijoje, jeigu progimnazijoje nėra aplinkybių, kurios keltų 

pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai;  

25.3. įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

progimnazija užtikrina, kad visas ugdymo procesui skirtas laikas kiekvienai klasei būtų skiriamas 

sinchroniniam ugdymui; 

25.4. pertvarko pamokų tvarkaraštį sinchroniniam ugdymui organizuoti. Apie ugdymo proceso 

tvarkaraščio keitimus mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami iš anksto; 

25.5. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl užduočių, 

skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių stebėsenos ir 

jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės nustatymo, 

atsižvelgdama į mokinių amžių; 

25.6. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 80 procentų ugdymosi procesui 

numatyto laiko per savaitę skiria sinchroniniam ugdymui. 

26. Konsultacijos (individualios ir grupinės) gali būti organizuojamos tik nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu ir (ar) kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO BENDROSIOS  PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO   

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

27. Pradinio ugdymo programos turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas (etika, tikyba), 

kalbinis ugdymas (lietuvių kalba, užsienio kalba (anglų), matematinis ugdymas, socialinis ir 

gamtamokslinis ugdymas (pasaulio pažinimas), meninis ugdymas (muzika, dailė ir technologijos, 

šokis), fizinis ugdymas. 

28. Įgyvendinant ugdymo turinį: 

28.1. į Bendrosios programos dalykų ugdymo turinį integruojama, neskiriant papildomai 

valandų: 

28.1.1. žmogaus saugos bendroji programa į dorinio ugdymo, pasaulio pažinimo, fizinio 

ugdymo, dailės ir technologijų dalykus; 
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28.1.2. sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa į fizinio ugdymo, 

dorinio ugdymo, pasaulio pažinimo dalykus; 

28.1.3. alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 

į fizinio ugdymo, dorinio ugdymo, pasaulio pažinimo dalykus; 

28.1.4. antikorupcinio ugdymo programa į lietuvių kalbos, dorinio ugdymo (etikos), pasaulio 

pažinimo dalykus, klasių vadovų veiklą;  

28.1.5. etninės kultūros ugdymo programa į pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo (etikos), 

lietuvių kalbos, dailės ir technologijų dalykus;  

28.1.6. ugdymo karjerai programa  į dailės ir technologijų, pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo 

dalykus; 

28.1.7. informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo 

priemonė ir mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų 1-4 kl. per visų dalykų 

pamokas; 

28.1.8. socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa „Įveikime kartu“ į dorinio ugdymo ir 

pasaulio pažinimo pamokas. 

28.1.9. „Lions quest“ socialinio ir emocinio ugdymo programa ,,Laikas kartu“ į klasių vadovų 

veiklą, dorinio ugdymo, pasaulio pažinimo dalykus. 

29. Pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma – pamoka 

(1 klasėje ne ilgesnė kaip 35 min, kitose klasėse – 45 min.).  

30. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik progimnazijoje, bet ir už jos ribų: muziejuose, 

parkuose, Pažaislio šile, Kauno marių regioniniame parke ir pan. 

31. Klasės dalijamos į grupes: 

31.1. doriniam ugdymui (tikybai) mokytis sudaromos laikinosios grupės iš 1, 2, 3-4 klasių 

mokinių; 

31.2. užsienio kalbai (anglų) mokyti, klasėje esant ne mažiau kaip 20 mokinių, jei progimnazija 

turi pakankamai mokymo lėšų. 

32. 16-30 pamokų per mokslo metus skiriama pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei 

veiklai, atsižvelgiant į Bendrosiose programose numatytą turinį, mokinių amžių ir pasiekimus. 

Mokinių pažintinė kultūrinė veikla (4-8 pamokos) įsisavinant Kultūros paso lėšas organizuojama 

progimnazijoje, muziejuose spalio–lapkričio mėnesiais. Mokinių pažintinė, kultūrinė, socialinė veiklos 

(12-22 pamokos) organizuojamos birželio mėnesį išvykose, ekskursijose, atsižvelgiant į mokinių 

ugdymosi poreikius, keliamus ugdymo tikslus, mokinių amžių. 

33. Užduotys mokiniams į namus skiriamos: 

33.1. atitinkančios mokinio galias; 
1.  

33.2. turi būti naudingos tolesniam mokymuisi; 
2.  

33.3. neskiriamos atostogoms; 
3.  

33.4. neskirtos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

34. Mokiniams, kurie negali tinkamai įvykdyti užduočių, skirtų atlikti namuose dėl nepalankių 

socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, yra sudarytos sąlygos jas atlikti progimnazijoje 

konsultaciniame centre / dalyvauti nuotolinėse konsultacijose arba mokiniai nukreipiami į dienos 

centrus. 

35. Progimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui organizuoja mokinių mokymosi krūvio 

stebėseną ir, remdamasi turimais duomenimis, jeigu reikia, koreguoja ugdymo procesą. 

36. Švietimo pagalba teikiama vadovaujantis progimnazijos švietimo pagalbos teikimo tvarkos 

aprašu.  

37. Vertinant mokinio pasiekimus ir pažangą, vadovaujamasi progimnazijos mokinių 

mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu.  

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

(savaitę): 
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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:        

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

Anglų kalba  2 2 2 3(1*) 5(1*) 7(1*) 

Matematika 4 5 9 4 5 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 

Šokis 1 1 2 1 1 2 4 

Fizinis ugdymas 3 3 6 3 3 6 12 

Iš viso: 23 25 48 24 26(1*) 50(1*) 98(1*) 

Minimalus privalomų 

pamokų skaičius mokiniui 

23 25 48 24 25 49 97 

Pamokos skiriamos 

mokinių ugdymo 

poreikiams tenkinti  

    1 1 1 

Neformalusis švietimas 2 2 4 2 2 4 8 
  

* pamokos, skirtos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DALYKŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

39. Dorinio ugdymo organizavimas: 

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

katalikų tikybą; 

39.2. nesusidarius mokinių grupei tikybai mokytis sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių 

mokinių; 

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

(globėjų) pateiktą prašymą.  

40. Kalbinis ugdymas: 

40.1. 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. 

40.2. pirmosios užsienio (anglų) kalbos mokymo organizavimas:  

40.2.1. pirmosios užsienio kalbos  mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

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

vokiečių); 

40.2.3. užsienio kalbai mokyti 2-4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per savaitę. 1 

papildoma valanda 4-oje klasėje skiriama iš valandų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti. 

41. Socialinio ir gamtamokslinio ugdymo organizavimas: 
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41.1. socialiniam ir gamtamoksliniam ugdymui skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko, iš kurio ne mažiau kaip 1/4 skiriama patyriminei veiklai: tyrinėjimams palankioje 

aplinkoje, natūralioje gamtinėje aplinkoje (Kauno marių regioniniame parke, Pažaislio šile, VDU 

botanikos sode, prie vandens telkinio ir pan. aplinkoje, laboratorijose);  

41.2. socialiniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/4 pasaulio pažinimo dalykui skirto laiko, 

ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje 

(lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 

42. Fizinio  ugdymo organizavimas: 
42.1. sudaromos sąlygos mokiniams lankyti aktyvaus judėjimo pratybas progimnazijoje 

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

42.2. specialiosios bei parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja 

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

42.3. 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. 

43. Meninio ugdymo (dailės ir technologijų, muzikos, šokio) organizavimas: 
43.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dailės ir technologijų dalykui 

skiriamo laiko; 

43.2. šokio programos įgyvendinimui skiriama 1 valanda per savaitę. 

44. Informacinės technologijos: 

44.1. skaitmeniniai mokinių gebėjimai ugdomi visų pamokų metu ugdymo procese naudojant 

šiuolaikinės skaitmenines technologijas; 

44.2. 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 ĮGYVENDINIMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

 PAGRINDINIO UGDYMO I-OS DALIES PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

45. Progimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo I dalies bendrąsias programas, kurias sudaro 

ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas (etika, tikyba); kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji 

užsienio kalba (anglų), antroji užsienio kalba (rusų, vokiečių); matematika; gamtamokslinis ugdymas 

(gamta ir žmogus, biologija, chemija, fizika); socialinis ugdymas (istorija, geografija), meninis 

ugdymas (dailė, muzika); informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas. 

46. 5 klasių mokiniams rugsėjo mėnuo – adaptacijos periodas. Rugsėjo mėnesį mokinių 

pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 

47. Klasės dalijamos į grupes: 

47.1. doriniam ugdymui (tikybai) mokytis sudaromos laikinosios grupės iš 5, 6 ir 7, 8 kelių 

klasių mokinių; 

47.2. užsienio kalbai (anglų) mokyti, klasėje esant ne mažiau kaip 21 mokiniui, jei 

progimnazija turi pakankamai mokymo lėšų; 

47.3. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsižvelgiant į darbo vietų 

kabinetuose skaičių. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKO SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

48. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką arba katalikų tikybą) mokiniui iki 14 

metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Dorinio 
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ugdymo dalyką galima keisti kiekvienais mokslo metais, tačiau siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą 

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

48.1. Lietuvių kalba ir literatūra. 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“. 6 klasių mokiniams skiriama 

1 savaitinė lietuvių kalbos ir literatūros pamoka ugdymo poreikiams tenkinti. 

49. Užsienio kalbos: 
49.1. ankstyvosios užsienio kalbos (anglų) toliau mokomasi kaip pirmosios užsienio kalbos 5 

klasėje; 

49.2. antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Progimnazija 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. 

50. Matematika: 
50.1. planuojant matematikos ugdymo turinį 5-8 klasėse remiamasi nacionalinių ir tarptautinių 

mokinių pasiekimų tyrimų TIMSS rezultatais ir rekomendacijomis, tarptautinių mokinių pasiekimų 

tyrimų leidinių ir publikacijų medžiaga; 

50.2. nuolat stebimi mokinių matematikos pasiekimai ir, remiantis nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų rezultatais, teikiama reikalinga mokymosi pagalba (individualizuojamos 

užduotys ir metodai mokymosi spragoms įveikti); 

50.3. ugdant gabius matematikai mokinius naudojamasi nacionalinių olimpiadų, konkurso 

,,Kengūra“ užduotimis ir sprendimų rekomendacijomis, el. pratybų užduotimis. Rekomenduojama 

lankyti neformaliojo švietimo būrelį „Matematikų klubas“. 8 klasių mokiniams skiriama 1 savaitinė 

matematikos pamoka ugdymo poreikiams tenkinti; 

50.4. tikslingai naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokymo 

priemonės, EMA ir EDUKA skaitmeninių mokymosi aplinkų ištekliai. 

51. Informacinės technologijos: 
51.1. informacinėms technologijoms mokyti 7 klasėse skiriama 1 savaitinė pamoka iš valandų, 

skirtų mokinio ugdymo(si) poreikiams tenkinti; 

51.2. integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas 7 ar 8 klasėse, pamoką gali 

planuoti ir dalyko mokytoją konsultuoti informacinių technologijų mokytojas arba pamokoje gali dirbti 

du mokytojai (dalyko ir informacinių technologijų). Dalyko mokytojui turint pakankamai gerus 

skaitmeninio raštingumo gebėjimus, nėra būtina, kad pamokoje dirbtų du mokytojai. 

52. Gamtos mokslai: 
52.1. mokymasis per gamtos mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, 

diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines ir komunikacines technologijas; 

52.2. mokinių eksperimentinių ir praktinių įgūdžių gerinimui skiriama ne mažiau kaip 30 

procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus; 

52.3. mokiniams sudaromos galimybės dalyvauti gamtos, technologijų, inžinerijos, 

matematikos ir menų centrų STEAM vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programų veiklose, 

vykstant į juos ir / ar nuotoliniu būdu; 

52.4. mokiniams rekomenduojama dalyvauti gamtamokslinio raštingumo konkursuose 

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

53. Technologijos. 5–8 klasių mokiniai kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant 

laiką pagal keturias technologijų programas: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir 

elektronikos. 

54. Socialiniai mokslai: 
54.1. 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; 
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54.2. 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; 

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

istorijos ir geografijos pamokų organizuojamos netradicinėse aplinkose (Kauno miesto muziejuose ir 

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

55. Fizinis ugdymas: 
56.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

į savijautą; 

56.2. 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; 

56.3. atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų mokiniai stebi pamoką. Pamokai vykstant sporto 

aikštyne ar kitoje aplinkoje, šie mokiniai palydimi į progimnazijos biblioteką, kur mokinio saugumą 

užtikrina bibliotekininkas. 

56. Meninis ugdymas. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro dailės ir muzikos dalykai. 

57. Žmogaus sauga: 
58.1. Žmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012-07-18 įsakymu Nr. V-

1159. 

58.2. žmogaus saugai 5 ir 7 klasėje skiriama 1 pamoka per savaitę. 

58. 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: 

 

 

 

Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

5 

klasės 

6 

klasės 

5-6 

klasės 

7 

klasės 

8 

klasės 

7-8 

klasės 

Pagrindinio 

ugd. progr.  

I d.  

(5-8 kl.) 

Dorinis ugdymas 

(tikyba arba etika) 

1 1 2 1 1 2 4 

Kalbos:        

Lietuvių kalba ir 

literatūra (gimtoji) 

5 6 (1*) 11(1*) 5 5 10 21(1*) 

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 5(1*) 9(1*) 17(1*) 

Informacinės 

technologijos 

1 1 2 1 (1*) 1 2(1*) 4(1*) 

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 

Dailė  1 1 2 1 1 2 4 

Muzika 1 1 2 1 1 2 4 

Technologijos 2 2 4 2 1 3 7 

  




