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ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS 

 2016-2017 METŲ UGDYMO PLANAS 

 

 

I skyrius 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Progimnazijos 2016–2017 mokslo metų ugdymo planas (toliau – ugdymo planas) 

reglamentuoja priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų, pradinio ir pagrindinio 

ugdymo individualizuotos programos, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos ją pritaikius 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir su šiomis programomis susijusių 

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą progimnazijoje. 

2. Progimnazijos ugdymo plano tikslas – sudaryti sąlygas ir galimybes kiekvienam mokiniui 

pasiekti geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų dalykinių 

kompetencijų. 

3. Ugdymo planui įgyvendinti keliami šie uždaviniai: 

3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies ugdymo 

programoms įgyvendinti; 

3.2. pritaikyti ugdymo procesą mokinių mokymosi poreikiams; 

3.3. kurti saugią fizinę, psichologinę, socialinę ir kultūrinę mokymo(si) aplinką. 

4. Progimnazijos ugdymo turinys formuojamas vadovaujantis demokratinėmis nuostatomis  

bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, jų tėvams ir socialiniams partneriams. 

5. Progimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos ir terminai atitinka Lietuvos Respublikos  

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 

6. Mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

7. Ugdymo organizavimas: 

7.1. ugdymo procesą pradeda PUG, 1-8 klasių mokiniai rugsėjo 1 d. 

7.2. ugdymo procesą baigia: PUG, 1-5 klasių mokiniai – 2017 m. gegužės 30 d.; 6-8 klasių 

mokiniai – 2017 m. birželio 2 d.; 

7.3. ugdymo proceso trukmė: PUG, 1-5 klasių mokiniams – 32 savaitės; 6-8 klasių mokiniams – 

34 savaitės; 

8. Vykdant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, mokslo metai skirstomi pusmečiais: 

8.1. nustatoma tokia pusmečių trukmė: 1-asis pusmetis 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. sausio 20 

d.; 2-asis pusmetis: PUG, 1-5 klasių mokiniams 2017 m. sausio 23 d. - 2017 m. gegužės 30 d., 6-8 

klasių mokiniams 2017 m. sausio 23 d. – 2017 m. birželio 2 d.;    

 

9. Mokiniams skiriamos atostogos: 

 Prasideda Baigiasi Į mokyklą 

Rudens atostogos 

 PUG, 1-8 klasės 

2016-10-31 2016-11-04 2016-11-06 
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Žiemos (Kalėdų) atostogos  

PUG, 1-8 klasės 

2016-12-27 2017-01-06 2017-01-09 

Žiemos atostogos  

1-8 klasės 

2017-02-17 2017-02-17 2017-02-20 

Pavasario (Velykų) atostogos  

PUG, 1-5 klasės 

2017-04-10 2017-04-14  

Pavasario (Velykų) atostogos  

6-8 klasės 

2017-04-10 2017-04-14 2017-04-18 

Vasaros atostogos  

PUG, 1- 5 klasės 

2017-05-31 2017-08-31  

Vasaros atostogos 

 6 - 8 klasės 

2017-06-05 2017-08-31  

 

10. PUG, 1–5 klasių mokiniams per mokslo metus skiriamos papildomos 10 ugdymosi dienų 

atostogos. 

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi Į mokyklą 

2017-02-20 2017-02-24 2017-02-27 

2017-04-18 2017-04-24 2017-04-25 

 

11. Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę. 

12. PUG veikla, 1-8 klasių pamokos pradedamos 8.00 valandą. 

13. Pamokos trukmė 1 klasėse – 35 minutės; 2-8 klasėse – 45 minutės. 

14. Pamokų laikas: 

     1pamoka 8.00 – 8.45; 

2 pamoka 8.55 – 9.40; 

     3 pamoka 9.50 – 10.35; 

     4 pamoka 11.00 – 11.45; 

5 pamoka 12.05 – 12.50; 

     6 pamoka 13.00 – 13.45; 

     7 pamoka 13.55 – 14.40. 

 

15. Mokyklos formuojamo ugdymo turinio dalį sudaro mokykloje ir už jos ribų vykdoma 

kultūrinė (taip pat etninė), meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė, 

vertybinių nuostatų ugdymo veikla, siejama su mokyklos tikslais, mokinių mokymosi poreikiais. 

Šioms veikloms per mokslo metus skiriama 10 ugdymo proceso dienų 1-8 klasėms. Ji 

organizuojama mokyklos pasirinktu laiku. 

16. Progimnazijos direktorius, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei,  

ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie 

priimtus sprendimus informuoja Šiaulių savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį. 

Sprendimą dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje 

priima savivaldybės administracijos direktorius, o jeigu ekstremalioji situacija išplinta į daugiau 

negu tris savivaldybes, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją skelbia Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė. 

17. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio, į mokyklą gali nevykti PUG, 1-5 klasių mokiniai,  

esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS 
 

 

18. Progimnazijos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas, vadovaujantis pradinio,  

pagrindinio ugdymo programų aprašais, tvirtinamais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro, Pradinio ir pagrindinio ugdymo programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

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

Pagrindinio ugdymo programų patvirtinimo“, bendraisiais ugdymo planais, 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 formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, pradinį ir pagrindinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir progimnazijos veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais bei progimnazijos strateginiu planu. 

19. Progimnazijos ugdymo planas rengiamas vadovaujantis demokratiškumo, subsidiarumo, 

prieinamumo, bendradarbiavimo principais. Progimnazijos ugdymo planą rengia darbo grupė 

sudaryta direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V - 115. Bendradarbiavimo pagrindais 

darbo grupę sudaro mokytojų, mokyklos administracijos, mokinių tėvų atstovai. 

20. Progimnazija formuodama ugdymo turinį ir rengdama ugdymo planą remiasi švietimo 

stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, standartizuotų 

testų, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, mokyklos veiklos 

įsivertinimo duomenimis. 

21. Progimnazija, rengdama ugdymo planą priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo 

pirmos dalies ugdymo programoms įgyvendinti, susitarimo būdu (Mokyklos tarybos, Mokytojų 

tarybos posėdžio 2016 m. birželio 19 d. protokolas Nr.  VP-4 ) priėmė sprendimus dėl: 

21.1. prioritetinių ugdymo tikslų ir uždavinių, keliamų progimnazijos numatytam ugdymo  

laikotarpiui; 

21.2. ugdymo proceso organizavimo laikotarpių, papildomų atostogų laiko; 

21.3. priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo turinio formavimo, mokymo  

organizavimo formų; 

21.4. ugdymo turinio planavimo laikotarpių, struktūros; 

21.5. edukacinių erdvių kūrimo, panaudojimo ir pritaikymo, atsižvelgiant į mokinių  

ugdymosi poreikius, keliamus ugdymo tikslus; 

21.6. švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo; 

21.7. bendrosios programos pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių dėl išskirtinių gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių ir 

individualizuotos programos įgyvendinimo; 

21.8. ugdymo valandų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti, panaudojimo; 

21.9. klasių dalijimo į grupes, mažiausio mokinių skaičiau jose nustatymo; 

21.10. laikinųjų grupių sudarymo principų ir dydžių; 

21.11. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: pasiekimų patikrinamųjų darbų 

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

didžiausio patikrinamųjų darbų skaičiaus per savaitę, namų darbų skyrimo; 

21.12. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų ir laikotarpių; 

21.13. ugdymo turinio integravimo nuostatų: kokias integruojamąsias programas numatoma 

integruoti į progimnazijos ugdymo turinį ir kokiu būdu integruoti; 

21.14. pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimo; 

21.15. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo 

programą; 
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21.16. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis 

ir organizavimo būdų; minimalaus grupės dydžio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti; 

21.17. prevencinių ir kitų ugdymo programų pasirinkimo ir įgyvendinimo; 

21.18. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų ir būdų; 

21.19. bendradarbiavimo su įstaigomis, įmonėmis ar asociacijomis ir kt. tikslų ir būdų. 

22. Atsiradus nenumatytiems atvejams, pritarus Mokyklos tarybai, progimnazija ugdymo 

proceso direktoriaus įsakymu ugdymo proceso metu gali koreguoti progimnazijos ugdymo planą, 

atsižvelgdama į mokymo lėšas, išlaikant minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms 

įgyvendinti. 

23. Ugdymo procesas organizuojamas pamoka ir kitomis organizavimo formomis: 

23.1. ugdymo procesą organizuojant pamoka; 

23.2. ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (integruota 

veikla, kūrybinės dirbtuvės, projektas irk t.), derinant Bendrosios programos ugdymo dalyką ir 

neformaliojo švietimo programų turinį. 

24. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik progimnazijoje, bet ir už jos ribų. 

25. Mokyklos ugdymo planą progimnazijos direktorius tvirtina iki mokslo metų pradžios, 

suderinęs su mokyklos taryba, savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

26. Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

programą: 

26.1.  patiriančiam mokymosi sunkumų; 

26.2.  itin sėkmingai besimokančiam. 

27. Individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant mokytojams, 

mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir progimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus 

vedėjui, švietimo pagalbos specialistams. 

28. Mokinio individualiame ugdymo plane numatyti mokymosi uždaviniai, apibrėžti sėkmės 

kriterijai, mokinio indėlis į mokymąsi, reikiama mokymosi pagalba. 

29. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas rašytine forma mokyklos nustatytam 

laikotarpiui, nuolat prižiūrimas ir, jeigu reikia, koreguojamas. 

 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

SVEIKATA IR GEROVĖ MOKYKLOJE 

 

30. Progimnazija, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas: 

30.1. vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V- 773 „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 21:2011. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“. 

30.2. sudaro sąlygas mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos 

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

aplinkoje, laiku pastebi ir nedelsdama sustabdo patyčių ir smurto apraiškas, užtikrina higienos 

reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį; 

30.3. sudaro sąlygas mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, 

bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei virtualiose aplinkose, dalį formaliojo ir 

neformaliojo švietimo veiklų organizuodama už mokyklos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose 

įstaigose ir pan.); 

30.4. Į progimnazijos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ugdymo bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo Ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 

V-1290 “Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos patvirtinimo” – integruojama į gamtos 
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mokslų, kūno kultūros, technologijų pamokų turinį, sveikatos priežiūros specialistas 

organizuojamas sveikatos saugojimo ir stiprinimo, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo veiklas.   

31. Psichologinę socialinę aplinką formuoja mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų, mokytojų 

ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo nuostatos: 

31.1. progimnazijoje švietimo pagalbą teikia psichologas, socialinis pedagogas, specialusis 

pedagogas, logopedas; 

31.2. progimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija; 

32. Mokiniams sudarytos sąlygos kasdien turėti 1 fiziškai aktyvią 25 minučių trukmės pertrauką. 

33. Mokinių saugumą pertraukų metu užtikrina progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse 

reglamentuotas mokytojų budėjimas mokyklos erdvėse (koridoriuose, valgykloje, kieme). 

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

34. Diferencijuojant ugdymą sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui sėkmingai mokytis, 

kompensuojami mokinio brendimo, mokymosi tempo netolygumai, atsirandantys vertikalaus 

skirstymo klasėmis pagal mokinių amžių sistemoje. 

35. Diferencijavimas taikomas: 

35.1. mokiniui individualiai; 

35.2. pamokų metu skiriant individualizuotas užduotis; 

35.3. mokinių grupei: 

35.3.1. mokant laikinosiose grupėse; 

35.3.2. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai), sudarant grupes 

pagal polinkius, interesus. 

36. Pamokose ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas įgyvendinamas taikant 

individualaus darbo metodus, mokymo(si) būdus, užduotis, individualizuojant laiką, skirtą užduočiai 

atlikti, mokomąją medžiagą, ugdymo tikslus, pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, namų darbų 

skyrimą ir kt.  

37. Progimnazija stebi ir analizuoja, kokį poveikį diferencijavimas daro pasiekimams ir 

pažangai. Mokslo metų pabaigoje priimami sprendimai dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

38. Progimnazijoje už mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą 

atsakingi ugdymo skyrių vedėjai. 

39. Mokymosi procesas progimnazijoje nuolat stebimas ir laiku nustatomi mokiniui kylantys 

mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami progimnazijos švietimo 

pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl veiksmingo 

mokymosi pagalbos teikimo. 

40. Mokymosi pagalbą mokiniui suteikiama, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) 

žemesnis, nei numatyta Pradinio, Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro 

pažangos; kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų ar pan. 

41. Mokymosi pagalba teikiama: 

41.1. atsižvelgiant į grįžtamąjį ryšį pamokoje, pagal jį nedelsiant koreguojamas mokinio 

mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.; 

41.2. skiriant trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas ar nustato progimnazija pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

41.3. organizuojant pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams. 

42. Teikiant mokymosi pagalbą, sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos 

grupės. Šios grupės sudaromos iš gretimų klasių mokinių. 

43. Siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus: 
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43.1. suteikiama pagalba mokiniams, kurių pasiekimai žemi arba aukščiausi; 

43.2. sudaromos sąlygos mokykloje atlikti namų darbų užduotis; 

43.3. stiprinama mokinių motyvacija kryptingai veikti, siekiant mokymosi tikslų; 

43.4. tobulinama progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka; 

43.5. tobulinama ugdymo individualizavimo metodika, prireikus pasitelkiama švietimo 

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

pagalbos poreikius; 

43.6. į mokinio ugdymo procesą ir jo koregavimą įtraukiami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) 

individualių pokalbių metu, tėvų susirinkimuose, organizuojant paskaitas, atvirų durų dienas. 

44. Pamokos, skirtoms mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti: 

44.1. Lietuvių kalbos, matematikos, biologijos, fizikos dalykų pamokoms - konsultacijoms 

5-8 klasėse; 

44.2. Klasei dalyti į mažesnes grupes (projektinei veiklai ir kt.); 

44.3. Kitiems mokinio ugdymo poreikiams tenkinti. 

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

 BENDRADARBIAVIMAS 

 

45. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja bendradarbiauti su progimnazija ir pasirašo 

dvišalę sutartį. 

46. Progimnazija vadovaujasi Šiaulių “Rasos” progimnazijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. 

įsakymu Nr. V-73 patvirtintu “Bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo” aprašu. 

47. 1-8 klasių mokinių mokymosi pažanga fiksuojama ir informacija mokinių tėvams apie vaikų 

mokymosi pasiekimus teikiama elektroniniame dienyne “Mano dienynas” vadovaujantis Šiaulių 

“Rasos” progimnazijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-63 „Dėl elektroninio 

dienyno tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

48. Progimnazija raštu, žodžiu ir elektroniniu būdu informuoja mokinių tėvus apie mokinių 

mokymosi pasiekimus. 

49. 1-8 klasių tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami individualiai su mokinių pasiekimais 

organizuojamų atvirų durų dienų metu, klasių tėvų susirinkimuose. 

50. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali kreiptis individualiai į mokytoją, klasės vadovą, 

progimnazijos administraciją dėl informacijos apie mokinį. 

51. Pastebėję mokinio mokymosi problemą (mokinys nedaro pažangos), mokytojai informuoja 

tėvus (globėjus, rūpintojus) įvairiais būdais (telefono skambučiu, tėvų iškvietimu ir kt.). 

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

52.  Progimnazija įgyvendina šiuos integruojamųjų programų įgyvendinimo modelius: 

dalykas ir integruojamoji programa; dalykas, integruojamoji programa ir neformalusis švietimas. 

53. Progimnazija įgyvendindama pradinio ugdymo programą, į Bendrosios 

programos ugdymo dalykų programų turinį integruoja: 

53.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – 

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

įgūdžių ugdymo programų pagrindus (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 

ISAK-2433 “Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patirtinimo“ 11 priedas 

„Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“). Šių programų atskirai planuoti ir vykdyti 

nereikia, jos yra integruotos į Bendrosios programos turinį; 
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53.2. Žmogaus saugos bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos 

bendrosios programos patvirtinimo“, ir Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 „Dėl 

Sveikatos ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“; 

53.3. etninės kultūros ugdymą; 

53.4. informacinių komunikacinių technologijų ugdymą. Informacinės komunikacinės 

technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat mokoma informacinių 

komunikacinių technologijų pradmenų; 

53.5. mokyklos pasirinktą socialinių įgūdžių ,,Antras žingsnis“ programą. 

53.6. Sveikatą stiprinančių mokyklų programa integruojama į ugdymo dalykų turinį, 

klasės vadovo veiklą, neformalųjį švietimą. 

54. Progimnazija įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, į Bendrosios 

programos dalykų ugdymo turinį integruoja:  

54.1. alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu 

Nr. ISAK – 494 “Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programos patvirtinimo”, Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos 

respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK  - 179 “Dėl rengimo 

šeimai ir lytiškumo programos patvirtinimo”, Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 “Dėl Ugdymo 

karjerai programos patvirtinimo”; 

54.2. pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta 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”. 

54.3. pilietiškumo ugdymo programa 5-8 klasėse integruojama į dorinio ugdymo, lietuvių 

kalbos, užsienio kalbų, istorijos, geografijos, dailės, muzikos, gamtos mokslų ugdymą. 

55. Progimnazija organizuoja ugdymą karjerai vadovaudamasi Profesinio orientavimo vykdymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 4 d. 

įsakymu Nr. V-1090/A1-314 “Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo”: 

55.1. ugdymas karjerai organizuojamas: 

55.1.1. dienomis, skirtomis kultūrinei, pažintinei veiklai; 

55.1.2. vykdant neformaliojo švietimo veiklas; 

55.1.3. integruojant į mokomųjų dalykų ugdymo turinį; 

55.1.4. integruojant į klasės vadovo veiklą; 

55.1.5. integruojant į psichologo veiklą: užsiėmimai klasėms ar mokinių grupėms, 

individualūs pokalbiai su mokiniais, bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais. 

59. Sveikatą stiprinančių mokyklų programa integruojama į ugdymo dalykų turinį, klasės vadovo 

veiklą, neformalųjį švietimą. 

60. Mokytojas, į kurio mokomąjį dalyką yra integruojama kito dalyko programa, prevencinės 

programos, ugdymas karjerai ir kt., tai fiksuoja ilgalaikio teminio plano skiltyje “Integraciniai 

ryšiai” ir elektroniniame dienyne, klasių vadovai – veiklos planuose ir elektroniniame dienyne. 

61. Programas vykdo progimnazijos mokytojai, klasių vadovai, socialinis pedagogas, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas, neformaliojo švietimo vadovai, bibliotekos vedėjas. 

62. Programų įgyvendinimo priežiūrą vykdo ugdymo skyrių vedėjai. 

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

63. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus, ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis 

programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
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švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK – 256 “Dėl mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratos”, Ugdymo programų aprašais, patvirtintais Lietuvos 

respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK – 2433 “Dėl 

pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo”. 

64. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, vadovaudamasis 

progimnazijoje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų bei pažangos 

vertinimo. 

65. Pagal Pradinio ugdymo programą besimokančių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas 

atliekamas vadovaujantis Šiaulių “Rasos” progimnazijos direktoriaus 2016 m.  kovo 21    d. įsakymu 

Nr. VP - 3 “Dėl Šiaulių „Rasos“ progimnazijos pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”  

66. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal 

pagrindinio ugdymo programą. 

67. Pagal Pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą besimokančių mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimas: 

67.3. mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus 

pasiekimų požymius, mokinių žinios ir supratimas, žinių taikymo ir aukštesnieji mąstymo gebėjimai 

įvertinami taikoma 10 balų vertinimo sistema; 

67.4. pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos mokytojai, planuodami mokinių, 

pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, pažangos ir pasiekimų vertinimą, 

atsižvelgia į Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą 

informaciją; 

67.5. mokiniui, pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmosios dalies 

programą, skiriamas adaptacinis laikotarpis – 2 mėnesiai. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga 

ir pasiekimai pažymiais nevertinami 1-ąjį mėnesį, o 2-ąjį mėnesį vertinami nerašant neigiamų 

pažymių. 

67.6. mokinių pasiekimai mokantis dorinio ugdymo, žmogaus saugos vertinami įrašu 

“įskaityta” arba “neįskaityta”, o muzikos, dailės, technologijų ir kūno kultūros – taikant 10 balų 

vertinimo sistemą: 

67.7. pažymiais nevertinami specialiosios medicininės grupės kūno kultūros pratybas 

lankančių mokinių pasiekimai. Rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas “atleista” įrašomas, 

jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą; 

67.8. mokiniai atleisti nuo atitinkamų pamokų vertinami už dalyvavimą konkursuose, 

parodose, dailės, muzikos mokyklose gautais įvertinimais (jei mokinys pageidauja); atleisti nuo kūno 

kultūros pamokų vertinami už dalyvavimą sportinėse varžybose, pagalbą mokytojui organizuojant ir 

pravedant mokykloje varžybas ar sportinius renginius bei atlikus bendro fizinio pasirengimo pagal 

EUROFITO testus bei įvertinimais gautais sporto mokyklose. 

67.9. mokomųjų dalykų pasiekimų vertinimo kriterijai mokiniams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams) skelbiami progimnazijos elektroniniame dienyne “Mano dienynas”; 

67.10. mokytojai pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijus pateikia ir aptaria su mokiniais 

mokslo metų pradžioje, pirmųjų užsiėmimų metu; 

68. Planuodamas vertinimą mokytojas mokslo metų pradžioje supažindina mokinius su dalyko 

turiniu, išsilavinimo standartais, vertinimo kriterijais, pateikia kontrolinių darbų, kitų vertinamųjų 

atsiskaitomųjų darbų grafiką Kiekvienos pamokos ar atsiskaitomojo darbo pradžioje mokytojas 

informuoja mokinius apie tos pamokos ar darbo vertinimą; 

69. Mokinių pažangą ir pasiekimus rekomenduojama vertinti tokiu dažnumu per pusmetį: 

60.11.1. jei dalykui mokyti skirtos 1-2 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip trim 

pažymiais; 

60.11.2. jei dalykui mokyti skirtos 3-4 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 5 

pažymiais; 

60.11.3. jei dalykui mokyti skirtos 5 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 7 pažymiais. 
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DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

70. Mokinių mokymosi krūvių bei mokiniams skiriamų namų darbų apimčių stebėseną vykdo 

ugdymo skyrių vedėjai: 

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

darbas. Apie kontrolinį darbą mokytojas mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę. Po ligos, 

atostogų ar šventinių dienų kontroliniai darbai nerašomi; 

70.4. organizuoja tos pačios klasės mokinius mokančių mokytojų bendradarbiavimą 

sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus; 

70.5. namų darbai neskiriami mokinių atostogų laikotarpiui, mažinama apimtis 

savaitgaliais ir švenčių dienomis; 

71. Mokinys progimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo dailės, muzikos, 

šokio, kūno kultūros pamokų lankymo, jei mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokykloje pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programas. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui 

susipažinus su neformaliojo vaikų švietimo programomis (jos turėtų derėti su Bendrųjų programų 

turiniu) ir pateikus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, kuriame, suderinę su klasės vadovu, 

nurodo mokinio buvimo vietą laisvos pamokos metu, ir atitinkamos srities neformaliojo švietimo 

įstaigos pažymą ar baigimo pažymėjimo kopiją.  

72. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menu ar sporto srities dalykų pamokų, jų metu gali 

užsiimti kita veikla arba mokytis individualiai. Mokykla užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių 

užimtumą ir saugumą. 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

 

73. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK- 2655 (2012 m. kovo 29 d. įsakymo 

redakcija) “dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos”.  

74. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto, techninę, socialinę ar kitą veiklą 

pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, 

edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. 

75. Progimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgdama į 

juos, siūlo neformaliojo švietimo programas. 

76. Neformaliojo vaikų švietimo veikla mokiniams yra neprivaloma ir laisvai pasirenkama. 

77. Mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje ne mažesnis kaip 12. 

78. Mokiniams pageidaujant, neformaliojo vaikų švietimo programos vykdomos mokinių 

atostogų metu. 

79. Neformaliojo vaikų švietimo valandos per mokslo metus gali keistis, atsižvelgiant į 

lankančiųjų mokinių skaičių. 

80. Neformaliojo švietimo veikla nutraukiama progimnazijos direktoriaus įsakymu, jei 

privalomi neformaliojo švietimo grupių veiklos dokumentai pildomi nesilaikant jų pildymui keliamų 

reikalavimų; nevedami tvarkaraštyje nurodytu laiku užsiėmimai, nepildomas arba neteisingai 

pildomas neformaliojo ugdymo dienynas, nebėra lankančių būrelį (studiją) mokinių. 
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DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO, PAGRINDINIO UDYMO I DALIES PROGRAMOS DALĮ UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

81. Progimnazija apie atvykusį mokinį, baigusį užsienio valstybės pradinio, pagrindinio ugdymo 

I dalies programos dalį, informuoja Šiaulių savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą 

asmenį. Ir numato jo mokymąsi. 

82. Mokinio pasiekimus progimnazija pripažįsta vadovaudamasi mokinio turimais dokumentais. 

Tuo atveju, jei neturi dokumento įteisinančio mokymosi pasiekimus, progimnazijos direktoriaus 

įsakymu sudaroma darbo grupė, kuri nustato asmens mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi 

pasiekimams, numatytiems Pradinio, Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose. 

83. Prireikus, progimnazija suteikia reikalingą tikslinę pagalbą programų skirtumams likviduoti, 

sudarydama individualų ugdymo planą, kuriame nurodoma, kokia pagalba ir kaip bus teikiama: 

83.3. numato adaptacinio laikotarpio orientacinę trukmę; 

83.4. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį 

laikotarpį; 

83.5. siūlo neformaliojo švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniu greičiau integruotis; 

83.6. adaptaciniu laikotarpiu mokinio pasiekimai pažymiais nevertinami, tačiau fiksuojama 

mokinio daroma pažanga. 

 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

84. 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-1405 “Dėl Mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo”, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

85. Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga nuolatinė 

kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu 

namie mokomi pagal Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga 

nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis  dienos  režimas, ugdymo 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi  poreikiams pritaikytą ugdymo 

programą organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836 „Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 

7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis 

dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi 

poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu gali būti mokomi mokiniai, tik pritarus 

gydytojų konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio 

tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, 

parengia individualų ugdymo planą. 

87. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 1-3 klasėse 

skiriama 9 savaitinės pamokos, 4 klasėse – 11, 5-6 klasėse – 12, 7-8 klasėse – 13. Dalį pamokų 

gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu. 

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

mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio 

individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma “atleista”. Dalis 
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pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. 

progimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų 

pamokų per savaitę. Šios pamokos panaudojamos mokyklos nuožiūra mokinio pasiekimams gerinti. 

 

 

KETURIOLIKTAS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

89. Progimnazija, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ugdymo programas, nustato laikinosios 

grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas, atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėje, jų poreikius. 

Mokinių skaičius laikinoje grupėje ne didesnis nei nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje. 

90. Progimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes arba sudaromos 

laikinosios grupės: 

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

užsienio kalboms, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys ir jei mokykla turi 

pakankamai mokymui skirtų lėšų; 

91. Klasė dalijama į grupes arba sudaromos laikinosios grupės informacinių technologijų ir 

technologijų dalykams mokyti. Mokinai dalijami į grupes, atsižvelgiant į darbo vietų kabinetuose 

skaičių, kurį nustato Higienos norma. 

92. Klasė į grupes dalijama ir sudaromos laikinosios grupės mokymosi, švietimo pagalbai teikti 

(konsultacijoms ir pan.), dalykams mokyti, panaudojant mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir 

pasiekimams gerinti skirtas pamokas, jei pakanka mokymo lėšų. 

 

PENKIOLIKTAS SKIRSNIS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 

93. Priešmokyklinio ugdymo programa įgyvendinama: 

93.3. vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106;    

90.1. pagal Bendrąsias priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo Ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147 ir 

Priešmokyklinio ugdymo standartą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo Ministro 

2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015. 

94. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. 

95. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.  

96. Programos įgyvendinimo minimali trukmė – 640 valandų. 

97. Programos įgyvendinimo laikotarpiu pagal bendrojo lavinimo mokykloms nustatytą mokinių 

atostogų laiką organizuojamos vaikų atostogos. 

98. Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas. 

99. Priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimas grupėje: 
99.3. ugdomoji veikla pradedama 8 val. ryto, baigiama 12 val.; 

99.4. vaikų ugdomoji veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus 

dalykus) ir vyksta integruotai; 

99.5. priešmokyklinio ugdymo pedagogas planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja 

ugdymo tikslus ir turinį atsižvelgdamas į bendrą grupės specifiką ir individualius vaikų poreikius: 

99.5.1. per 3 savaites nuo programos įgyvendinimo pradžios parengia grupės ugdomosios veiklos 

planą. Planą tvirtina mokyklos vadovas; 

99.5.2. planuoja savaitės veiklą. 

100. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

100.3. vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo standartu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo Ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 

ISAK- 1015; 
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100.4. vaikų pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas; 

100.5. vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas kartu su specialistu(-ais) (specialiuoju pedagogu, logopedu);  

100.6. vaikų pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinami nuolat, laisvai pasirenkant 

vertinimo būdus ir metodus; 

100.7. pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne. 

100.8. vaikų pasiekimų įvertinimas atliekamas ugdomųjų metų pradžioje ir pabaigoje: 

100.8.1. priešmokyklinio ugdymo pedagogas per 4 savaites nuo ugdymo programos 

įgyvendinimo pradžios atlieka grupės vaikų pirminį pasiekimų įvertinimą. 

100.8.2. įgyvendinus programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogas atlieka galutinį vaikų 

pasiekimų įvertinimą ir parengia laisvos formos išvadą – rekomendacijas pradinių klasių mokytojui.  

 

 

II SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

101. Progimnazija, vykdydama pradinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pradinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pradinio ugdymo 

programų vykdymą. 

102.  Progimnazijos keliami tikslai pradinio ugdymo programai įgyvendinti: 

102.3. Ugdymo turinį orientuoti į bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių kompetencijų 

ugdymą, ypač daug dėmesio skiriant mokymuisi mokytis. 

102.4. Labiau individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą, atsižvelgiant į skirtingus mokinių 

poreikius, ypač specialiųjų ugdymosi  poreikių turintiems bei gabiems mokiniams. 

102.5. Didinti ugdymo turinio integraciją, siekiant, kad mokiniai geriau suprastų ir galėtų 

kūrybiškai taikyti tai, ką išmoko. 

102.6. Dalykų turinį susieti su socialine ir mokinių gyvenimo aplinka. 

102.7. Plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias. 

102.8. Sudaryti sąlygas, padedančias užtikrinti etninės kultūros paveldo išsaugojimą, 

pažinimą ir naudojimą, skatinti gyvosios tradicijos tęsimą integruojant etninės kultūros vertybes į 

ugdymo procesą, neformaliojo ugdymo veiklas. 

102.9. Ugdyti dorovines ir moralines nuostatas, remiantis tradicijomis. 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

103. Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų 

skaičius visiems mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, 

pasiekimams gerinti, neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti, dalyko, kuriam mokyti klasė 

dalijama į grupes, ugdymo valandos.  

104. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

104.3. Dorinis ugdymas:   

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

tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą;  

104.3.2. mokykloje nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis, sudaroma 

laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių; 

104.3.3. dorinio ugdymo dalyką mokiniai renkasi kiekvienais mokslo metais. 

104.4. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 
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104.4.1.  pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio 

ugdymo programos metais; 

104.4.2. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš progimnazijos siūlomų Europos kalbų 

(anglų ar vokiečių);  

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

104.5. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

104.5.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius 

gamtamokslinius, todėl dalis (1/4) dalykui skiriamo laiko turėtų būti skiriama organizuoti ugdymą 

tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje. 

104.5.2. atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis 

priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ar pasigaminamomis priemonėmis, 

edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais už mokyklos ribų. 

104.5.3. socialiniams gebėjimams ugdytis rekomenduojama dalį (1/4) pasaulio pažinimo 

dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui 

palankioje aplinkoje. 

104.6. Matematinis ugdymas:  

104.6.1. organizuojant matematinį ugdymą, vadovautis ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 

rekomendacijomis, pagal galimybes naudoti informacines komunikacines technologijas, 

skaitmenines mokomąsias priemones. 

104.7. Kūno kultūra:  

104.7.1. kūno kultūrai 1-4  klasėse skiriamos 2 ugdymo valandos per savaitę; 

104.7.2. 1-4 klasėse viena kūno kultūros ugdymo valanda skiriama šokiui. 

104.7.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

104.7.4. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje. 
104.7.5. skatinant mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinamą, per pertraukas organizuojamos judriosios 

pertraukos ir fiziniam aktyvumui skirtos veiklos. 

105. Mokiniai, besimokantys sporto, menų mokyklose, sportinės krypties neformaliojo švietimo 

įstaigose, direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių 

pamokų (ar jų dalies) lankymo, jiems numatomas šių dalykų mokymosi pasiekimų įskaitymas 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

 

 

III SKYRIUS 

PAGRININIO UGDYMO PROGRAMOS I DALIES VYKDYMAS 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS I DALIES VYKDYMO BENDROSIOS 

NUOSTATOS 

 

106.  Progimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdymo 

bendromis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo 

programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų vykdymą. 

107.  Progimnazija nustato ir skiria adaptacinį laikotarpį du mėnesius pradedantiesiems mokytis 

pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir naujai atvykusiems mokiniams. Pirmąjį mėnesį 

mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. Antrąjį mėnesį nevertinami neigiamais 

pažymiais. Siekiant padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, į šią veiklą įtraukiami klasių vadovai, 

mokiniai savanoriai, progimnazijos švietimo pagalbos specialistai. 

108. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra 

privaloma. Per mokslo metus socialinei-pilietinei veiklai skiriama nuo 5 iki 20 valandų per mokslo 

metus: 
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108.3. 5 klasėse – 5 valandos; 

108.4. 6 klasėse – 10 valandų; 

108.5. 7 klasėse – 15 valandų; 

108.6. 8 klasėse – 20 valandų. 

109. Socialinė-pilietinė veiklos įrodymus kaupia patys. 

110. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama dienyne. 

111. Socialinė-pilietinę veiklą progimnazija įgyvendina atsižvelgdama į pilietiškumo ugdymą, 

progimnazijos bendruomenės tradicijas, vykdomus projektus, kultūrines bei socializacijos programas 

ir pan. Organizuojant socialinę-pilietinę veiklą, mokiniui sudaryta galimybė ją atlikti savarankiškai 

ar bendradarbiaujant su asociacijomis bei savivaldos institucijomis ir kt. 

112. Progimnazija, formuodama pagrindinio ugdymo programos turinį, užtikrina minimalų 

Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičių per savaitę, 

nustatytą bendrųjų ugdymo planų 123 ir 124 punktus: 

112.3. suderinus su tėvais 5-toje klasėje organizuojamas antros užsienio kalbos (rusų, 

vokiečių, prancūzų) dalyko mokymas skiriant vieną savaitinę pamoka iš pamokų skirtų mokinių 

ugdymo poreikiams tenkinti. 

113. Progimnazijoje skirtos pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti, dalykinėms konsultacijoms, projektinei veiklai. 

114. Progimnazija formuodama ir įgyvendindama ugdymo turinį: 

114.3. iki 10 procentų dalykui skirtų pamokų organizuoti ne pamokų forma, o projektine ar 

kitokia mokiniams patrauklia veikla ir ne mokyklos aplinkoje; 

114.4. dalį ugdymo turinio įgyvendinti per pažintinei ir kultūrinei veiklai skirtą laiką. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

115. Progimnazija užtikrina raštingumo, ypač skaitymo gebėjimų, ugdymą per visų dalykų 

pamokas: 

115.3. priimti bendri kalbos ugdymo reikalavimai; 

115.4. mokytojai atkreipia dėmesį į kalbinės raiškos logiškumą, teiginių argumentavimą, 

nuoseklumą; 

115.5. mokytojai skatina mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu 

ir raštu per visų dalykų pamokas. 

116. Pagrindinio ugdymo programą sudaro sritys: dorinis ugdymas (etika ir tikyba), kalbos 

(lietuvių gimtoji kalba, užsienio kalbos), matematika ir informacinės technologijos, gamtamokslinis 

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

meninis ugdymas (dailė, muzika), technologijos, kūno kultūra, žmogaus sauga. 

117. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, 

rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti mokymosi 

tęstinumą ir nuoseklumą, etiką ir tikybą rekomenduojama rinkti dvejiems metams (5-6 klasėms ir 7-

8 klasėms). 

118. Kalbos. 

118.3. Lietuvių kalba ir literatūra: 

118.3.1. gabių lietuvių kalbai mokinių ugdymui skiriamas pasirenkamasis modulis; 

118.3.2. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos pašalinti mokymosi spragas, skiriant 

dalykines konsultacijas. 

118.4. Užsienio kalbos: 

 

118.4.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo pakopos pabaigos; 
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118.4.2. antrosios užsienio kalbos (rusų, vokiečių, prancūzų) mokyti pradedama nuo 5 

klasės. Kalbą mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai). 

119. Matematika. 

119.3. mokinių mokymosi motyvacijai skatinti naudojamasi Nacionalinio egzaminų centro 

parengtomis matematinio raštingumo užduotimis; 

119.4. sudaromos sąlygos pašalinti mokymosi spragas ar pagerinti turimus pasiekimus, 

skiriant dalykines konsultacijas. 

119.5. progimnazija stebi matematikos pasiekimus remiantis diagnostinių ir standartizuotų 

testų rezultatais, numato pagalbą mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai žemi. 

119.6. ugdant gabius matematikai vaikus naudotis nacionalinių olimpiadų, konkurso 

“Kengūra” užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais. 

119.7. naudojamasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis 

mokomosiomis priemonėmis. 

120. Informacinės technologijos. Progimnazijoje informacinių technologijų, kaip atskiro 

mokomojo dalyko, mokomasi 5-7 klasėje, skiriant Bendruosiuose ugdymo planuose numatytą 

valandų skaičių. 

121. Gamtamokslinis ugdymas. 

121.3. gamtos mokslų mokymasis grindžiamas realiais arba virtualiais gamtamoksliniais 

gamtos reiškiniais, procesų, objektų tyrimais, skiriant dėmesį dinamiškos tikrovės problemoms 

atpažinti ir spręsti, pirmiausia – lokaliu, vietos aplinkos ir bendruomenės lygmeniu, o įgijus patirties 

– Lietuvos ir globaliu lygmeniu. Gamtamoksliniai tyrimai atliekami stebint, analizuojant, 

eksperimentuojant, modeliuojant ar vykdant kitas praktines veiklas. Skatinamas mokinių 

bendradarbiavimas ir (ar) komandinis darbas. 

121.4. atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis 

priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pagamintomis priemonėmis, 

edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais už mokyklos ribų. 

122. Technologijos. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-

8 klasėse) kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

123. Socialinis ugdymas. 

123.3. per socialinių mokslų pamokas mokymasis grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, 

diskusijomis, bendradarbiavimu, savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis. 

123.4. siekiant gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas 

galimybes, dalis istorijos ir geografijos pamokų vyksta netradicinėse aplinkose (muziejuose, 

lankytinose istorinėse vietose, vietos savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų 

centruose), naudojamasi virtualiomis mokymosi aplinkomis; 

123.5. progimnazijoje istorija ir pilietiškumo ugdymo pagrindai mokomi integruotai, dalis 

pasiekimų įgyjama per istorijos dalyko pamokas, kita dalis – kitoje veikloje (pilietiškumo akcijose ir 

pan.) 

124. Kūno kultūra: 

124.3. kūno kultūrai skiriamos 2 valandos per savaitę. Sudaromos sąlygos mokiniams 

papildomai rinktis aktyvaus judėjimo neformaliojo ugdymo užsiėmimus. 

124.4. kūno kultūrai mokytis gali būti sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės (7 

klasėje). 

124.5. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaroma galimybė 

rinktis fizinį aktyvumą: 

100.3.1.  mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacija ir atsižvelgiant į savijautą; 

 

 

100.3.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje; 
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100.3.3. 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 

skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas. 

100.3.4. progimnazija, mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai 

dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pavyzdžiui, stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, socialinę veiklą ir kt.). 

125.  Meninis ugdymas. 

125.3. meninio ugdymo dalykus sudaro privalomi dailės, muzikos dalykai ir pasirenkamasis 

teatro meno dalykas. 

126.  Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas 5-8 klasėse 

vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. Liepos 18 d. Įsakymu Nr. 

V-1159 “Dėl žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo”. Žmogaus saugos dalyko 

mokymosi pasiekimai vertinami įrašu “įskaityta” arba “neįskaityta”. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

127.  Progimnazija, rengdama Ugdymo planą, atsižvelgia į mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, galimybę gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą ir būtiną švietimo pagalbą. 

128.  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas organizuojamas vadovaujantis 

Mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. Rugsėjo 30 d. Įsakymu Nr. V-1795 “Dėl Mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, ir šio 

skyriaus nuostatomis. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

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

vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis bendrųjų ugdymo 

planų 68-78 punktų nuostatomis. 

130.  Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo dalykų programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus, 

vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą 

teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas mokinio pasiekimų 

vertinimas ir pa(si)tikrinimų būdai, kaip jie derės su Bendrosiose programose numatytais pasiekimų 

lygiais. 

131.  Dėl mokinio, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo individualizuotą programą 

mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama mokykloje. 

Susitarimai priimami, atsižvelgus į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi 

poreikius, planuojamą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo būdai:  

„įskaityta“, „neįskaityta“, aprašais, ideografiniu vertinimu, pažymiais. 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS 

MOKINIAMS TEIKIMAS 

 

132.  Progimnazija teikia  specialiąją pedagoginę ir socialinę pedagoginę specialiąją pagalbą 

mokiniui, vadovaudamasi teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo 

pagalbos tarnybos ir mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

133.  Specialioji pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 

8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; socialinė pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimo nuostatų patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. 

įsakymu Nr. V-1393 „Dėl socialinės  pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,  

MOKYMAS NAMIE 

 

134. Mokinio, turinčio specialiųjų  ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdais organizuoja progimnazija, pagal Vaiko gerovės komisijos ir 

pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi 

individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui. 

 

 

____________________________ 

 

 

 

SUDERINTA                                                                SUDERINTA 

Šiaulių “Rasos” progimnazijos                                     Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Tarybos pirmininkė                                                       Švietimo skyriaus vedėja 

 

Bronė Jaugienė                                                              Violeta Damskienė 
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