PATVIRTINTA
Prienų „Žiburio“ gimnazijos
direktoriaus
2014 m. rugpjūčio 29 d.
įsakymu Nr. (1.5) V-158
PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 2014-2015 MOKSLO METŲ
UGDYMO PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ugdymo planą parengė darbo grupė (Gimnazijos direktoriaus 2014 m. kovo 31 d. Nr. (1.5) V-107
„Dėl 2014-2015 mokslo metų ugdymo plano rengimo darbo grupės sudarymo“). Priedas Nr.1
2. 2014-2015 mokslo metų Prienų „Žiburio“ gimnazijos (toliau - gimnazijos) ugdymo planas
parengtas, vadovaujantis 2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-459 „Dėl 2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, Mokymosi pagal
formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049,
Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10
d. įsakymu Nr.V-773, gimnazijos strateginiais tikslais, atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės
poreikius, turimus išteklius.
3. Gimnazijos ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo,
suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą.
4. Ugdymo planas aptartas ir suderintas Gimnazijos taryboje 2014 m. rugpjūčio 29 d. posėdyje.
5. Ugdymo plano tikslas: suformuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą taip, kad
kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą
gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų: žinių, gebėjimų ir nuostatų.
6. Ugdymo plano uždaviniai:
6.1. Nustatyti pamokų, skirtų dalykų programoms įgyvendinti, skaičių, mokantis pagal pagrindinio
ir vidurinio ugdymo programas.
6.2. Taikant įvairius mokymo/si metodus bei formas, perteikti ugdymo turinį atsižvelgiant į
mokinių interesus, patirtį ir poreikius.
6.3. Sukurti veiksmingą konsultavimo sistemą.
7. 2013-2014 mokslo metais ugdymo procese didžiausias dėmesys buvo skiriamas iškelto prioriteto –
mokinių pasiekimų pasimatavimui kiekvienoje pamokoje, skatinančio mokinių įsivertinimą ir
ugdančias bendrąsias kompetencijas – įgyvendinimui. Tobulindami vertinimo sistemą supratome,
kad ji negali būti tobulinama atskirtai nuo mokinio individualios pažangos stebėjimo bei
įsivertinimo tobulinimo. Mokinių įtraukimas į vertinimo ir įsivertinimo veiklas sudaro prielaidas
puoselėti vertinimo kultūrą, kai didžiausias dėmesys skiriamas ne matavimui ir įvertinimui, bet
mokymuisi ir įsivertinimui. Tokios kultūros puoselėjimas padeda mokiniams prisiimti atsakomybę
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už savo mokymąsi, ugdytis savarankiško mokymosi gebėjimus, kurie yra ypač svarbūs šiuolaikinei
visuomenei.
7.1. 2013-2014 m. m. dėmesį skyrėme diferencijuotam mokinių ugdymui. Per lietuvių k. ir
matematikos pamokas I ir II klasių mokiniai buvo suskirstyti į laikinas grupes pagal
pasiekimus. Mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatai parodė, kad mokytojai ir dauguma
mokinių patenkinti tokiu skirstymu, kadangi tai suteikia mokiniams puikias galimybes ugdyti
savo gebėjimus. Šiais mokslo metais toliau tęsime šį darbą bei tobulinsime skirstymo į laikinas
grupes atrankos ir diferencijuoto ugdymo modelį I ir II klasėse mokant lietuvių kalbos ir
matematikos.
7.2. Išanalizavus mokslo metų pabaigos pažangumo ir lankomumo rezultatus, galima teigti, kad
nepakanka išorinės diferenciacijos, reikia didesnį dėmesį skirti vidinei diferenciacijai pačioje
laikinoje grupėje, pamokos kokybei bei mokinių pamokų lankomumui užtikrinti.
7.3. Siekiant tenkinti kiekvieno mokinio poreikius, lavinti individualius gebėjimus ir kūrybines
galias, mokiniams siūlyta įvairi ugdomosios veiklos ir neformaliojo švietimo pasiūla,
mokyklos nuožiūra skirstomos valandos naudotos įvairiems moduliams.
7.4. Vidurinio ugdymo programoje mokiniai laisvai rinkosi mokomųjų dalykų kursus, poreikius
atitinkančius pasirenkamuosius dalykus bei dalykų modulius. Sudarant laikinas grupes buvo
stengiamasi atsižvelgti į mokinių pasiekimus bei pageidavimus.
7.5. Mokinių mokymosi rezultatai, pasiekimai brandos egzaminuose, PUPP, įvairaus lygmens
konkursuose, varžybose ir olimpiadose rodo, kad ugdymo planas 2013-2014 mokslo metais
įgyvendintas tikslingai.
II. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS
I. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ
8. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:
Klasė

Ugdymo proceso
pabaiga

Ugdymo proceso
trukmė savaitėmis

I

2015-06-05

35

II

2015-06-05

35

III

2015-06-05

35

IV

2015-05-28

34

8.1. Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (II dalies) ir vidurinio ugdymo programas
skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
pirmas pusmetis: 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. sausio 31 d.;
antras pusmetis: 2015 m. vasario 1 d. – 2015 m. gegužės 28 d. (IV klasės);
2015 m. vasario 1 d. – 2015 m. birželio 5 d. (I-III klasės).
8.2. Mokinių atostogų trukmė:
Atostogos
Rudens
Žiemos (Kalėdų)
Papildomos žiemos

Prasideda
2014-10-27
2014-12-22
2015-02-17

Baigiasi
2014-11-02
2015-01-02
2015-02-18
2

Pavasario (Velykų)
Papildomos pavasario
(IV klasių mokiniams)

2015-03-30
2015-04-07

2015-04-03
2015-04-08

8.3. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
8.4. Pamokos vyksta viena pamaina. Pamokos prasideda 8 valandą. Pamokų laikas:
1
8.00 – 8.45
2
8.55 – 9.40
3
9.50 – 10.35
4
10.55 – 11.40
5
11.50 – 12.35
6
12.55 – 13.40
7
13.50 – 14.35
8
14.45 – 15.30
8.5. Visoms klasėms pirmadieniais po 6 pamokų 7 pamoka yra klasės valandėlė.
8.6. Oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, į mokyklą mokiniai gali
neiti. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Dienynuose žymimos datos ir
rašoma „Pamoka nevyko dėl šalčio“.
8.7. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, gimnazija
priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.
8.8. 60 pamokų (10 mokymosi dienų) per mokslo metus skiriamos kultūrinei, meninei, kūrybinei,
sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai. Jos metu vykdoma socialinė veikla,
kultūros paveldo, meninio, profesinio informavimo, karjeros planavimo, darnaus vystymosi ir
kiti projektai, bendradarbiaujant su muziejais, teatrais, bibliotekomis, kultūros centrais ir
kitomis įstaigomis. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių ir paskirstomos taip:
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ugdymo turinys
Mokslo ir žinių diena
Klasės vadovo diena
Mokytojo diena
Gimnazijos – P.Martišiaus diena
Šimtadienio šventė (IV klasių mokiniams)
Paskutinio skambučio šventė (IV klasių mokiniams)
Pavasario mugė
Ekskursijų diena
Konsultacijų diena
Sporto diena
Pagal poreikį brandos egzaminų ir PUPP metu

Data
2014 m. rugsėjo 1 d.
2014 m. rugsėjo 2 d.
2014 m. spalio 3 d.
2015 m. vasario mėn.
2015 m. vasario mėn.
2015 m. gegužės mėn.
2015 m. gegužės mėn.
2015 m. birželio mėn.
2015 m. birželio mėn.
2015 m. birželio mėn.
2015 m. birželio mėn.

*Šis grafikas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į atskirai sudaromą planą brandos
egzaminų ir PUPP vykdymo metu.
8.9. Gimnazijoje yra sudarytas renginių, švenčių, netradicinių pamokų, konkursų, projektų
kalendorius, kuriuo vadovaudamasis bet kuris gimnazijos bendruomenės narys gali planuoti
savo veiklą. Priedas Nr.2
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II. MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
9. Mokytojai, remdamiesi dalyko programai skirtų pamokų skaičiumi, rengia dalyko teminį (ilgalaikį)
planą, programą (pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams, neformaliajam ugdymui)
vieneriems mokslo metams I ir II gimnazijos klasei, dvejiems – III gimnazijos klasei ir
koreguojamas IV klasei, jei planai buvo sudaryti dvejiems mokslo metams.
9.1. I-II gimnazijos klasėse ugdymo turinys planuojamas 35 savaitėms. Rengiant ilgalaikį planą
mokslo metams pagal atnaujintas Bendrąsias programas, trumpalaikį – temai (vadovaujamasi
www.pedagogika.lt pateiktomis rekomendacijomis ir ilgalaikių pamokų planų pavyzdžiais).
9.2. III gimnazijos klasėse ugdymo turinys planuojamas dvejiems mokslo metams 35 + 34
savaitėms, pagal Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. Nr. V-269.
9.3. IV gimnazijos klasėse ugdymo turinys planuojamas mokslo metams 34 savaitėms,
(koreguojamas, jei teminis planas buvo parengtas dvejiems mokslo metams) pagal bendrąsias
programas ir išsilavinimo standartus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2002 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1465, brandos egzaminų programa.
9.4. Ugdymo turinys planuojamas atsižvelgiant į mokinių pasiekimus, į numatomus mokinių
rezultatus, gebėjimus, nuostatas ir pažangą.
9.5. Dalyko teminius/ilgalaikius planus, modulių, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo ugdymo
programas mokytojai rengia, vadovaudamiesi gimnazijos metodinės tarybos 2014-05-22
posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.U1-01). Priedas Nr.3
10. Programas, teminius ir ilgalaikius planus mokytojai teikia metodinei grupei aptarti ir suderinti ne
vėliau kaip iki Metodinės tarybos nurodyto laiko.
11. Ne vėliau kaip iki nurodyto laiko pasirenkamųjų dalykų, modulių, neformaliojo ugdymo
programos teikiamos tvirtinti mokyklos vadovui, teminiai ir ilgalaikiai planai – direktoriaus
pavaduotojoms ugdymui - suderinti.
12. Klasės vadovo veiklos programa rengiama metams pagal klasės vadovų metodinėje grupėje aptartą
ir patvirtintą formą. Priedas Nr.4
13. Prevencinės programos integruojamos į ugdymo turinį vadovaujantis Narkotinių ir psichotropinių
medžiagų vartojimo prevencinės darbo grupės priemonių planu, mokytojai prevencinių programų
temas integruoja į mokomuosius (dorinį ugdymą, informacines technologijas, technologijas,
biologiją, geografiją, istoriją, pilietiškumo pagrindus, kūno kultūrą) dalykus, neformalųjį ugdymą,
klasės vadovų veiklos planus. Šios temos įrašomos į nurodytų dalykų teminius ir ilgalaikius planus.
III. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS
14. Siekiant padėti mokiniui sėkmingai mokytis, pagal savo išgales pasiekti kuo aukštesnių ugdymosi
pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę dėl sąmoningo mokymosi, gebėjimo įgyvendinti išsikeltus
tikslus, sudaromas individualus ugdymo planas.
14.1.
Individualaus mokymosi planas sudaromas su kiekvienu mokiniu,
14.1.1. besimokančiu pagal vidurinio ugdymo programą;
14.1.2. pagal savarankišką mokymo būdą, nesusidarius vidurinio ugdymo programos mobiliai
grupei;
14.1.3. pagal savarankišką mokymo būdą dėl ligos mokomam namie pagal vidurinio ugdymo bei
pagrindinio ugdymo II dalies programas;
14.1.4. mokiniais dalyvaujančiais tarptautinėje mokinių mobilumo (judumo) ar mainų
programose;
15. Mokiniui individualaus ugdymo plano formą siūlo gimnazija. Individualus ugdymo planas
sudaromas rašytine forma dvejiems mokslo metams. Priedas Nr.5
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16. Dėl individualaus ugdymo plano rengimo mokinį (sau rengiant individualų ugdymo planą), jo
tėvus (globėjus) konsultuoja dalykų mokytojai, klasės vadovas, ugdymo karjeros specialistas,
direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
17. Individualų ugdymo planą mokiniui, mokomam namuose ar besimokančiam savarankiškai, rengia
direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
18. Vidurinio ugdymo programos mokinys, keisdamas dalyką, dalyko kursą, koreguoja individualų
ugdymo planą.
19. Savarankišku ar nuotoliniu būdu besimokantiems mokiniams mokymas organizuojamas pagal
„Formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo
organizavimo tvarkos aprašą“, patvirtintą Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012
m. birželio 28 d. įsakymu nr. V-1049
IV. MOKYKLOS MOKYMOSI APLINKA
20. Mokymosi aplinką sudaro fizinių, psichologinių, socialinių ir kultūrinių veiksnių visuma. Ji
orientuota į bendrųjų ugdymo tikslų įgyvendinimą, mokinių mokymosi poreikių įvairovės
tenkinimą, individualių mokymosi tikslų nusistatymą, įsivertinimą, refleksiją.
21. Mokytojams sudaromos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant kompiuterius, internetą,
multimediją, naujas mokymo priemones, biblioteką ir kt. Gimnazijoje įgyjamos naujos mokymo
priemonės pagal projektą „Menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ ir „Mokyklų bibliotekų
modernizavimas“ padeda mokiniams įgyti šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje būtinų
kompetencijų, gebėjimų ir nuostatų:
21.1.
Mokykloje yra trys informacinių technologijų kabinetai, vienas iš jų įrengtas su Apple
kompiuteriais. Šiame kabinete mokiniai dažniausia turi neformalius užsiėmimus: kuria
filmukus, programas, montuoja, įrašinėja.
21.2.
Daugelyje kabinetų yra stacionari Multimedia įranga.
21.3.
Pilnai atnaujinti ir modernizuoti chemijos, biologijos, fizikos, menų ir technologijų
kabinetai dalyvaujant MTP plius projekte „Gamtos, menų ir technologijų infrastruktūra“.
21.4.
Mokytojams sudaromos puikios galimybės dirbti inovatyviai, kiekviena metodinė grupė
turi savo nešiojamą kompiuterį, kiekvienas klasės vadovas turi personalinį mažą kompiuterį.
21.5.
Gimnazijoje trijuose kabinetuose yra trys interaktyvios lentos. Vis daugiau atsiranda
mokytojų, kurie nori vesti pamokas naudodami interaktyvias lentas.
21.6.
Gimnazijos bibliotekoje veikia MOBI sistema.
21.7.
Mokiniai, mokytojai ir gimnazijos svečiai kiekvieną rytą informuojami aktualiausia tos
dienos informacija bėgančioje eilutėje ir video terminale.
21.8.
Siekiant išsaugoti mokyklos stilių ir tradicijas, šiais metais mokiniams yra sudaryti
susitarimai dėl uniformų dėvėjimo, penktadienis paskelbtas – diena be uniformų.
21.9.
Mokyklos vadovas ir visa bendruomenė atsako už atviros, ramios, kūrybingos mokinių ir
mokytojų mokymuisi palankios kultūros kūrimą ir palaikymą mokykloje.
V. UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS
22. Mokiniai skiriasi turima patirtimi, motyvacija, interesais, siekiais, gebėjimais, mokymosi stiliumi,
pasiekimų lygiu ir tai lemia skirtingus mokymosi poreikius.
23. Ugdymo diferencijavimo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingai mokytis.
24. Individualizavimas ir diferencijavimas vykdomas panaudojant valandas, skirtas mokinio ugdymo
poreikiams tenkinti:
24.1.
I, II klasėse lietuvių kalbos ir matematikos mokymui formuojant laikinas mokinių grupes
pagal mokinių pasiekimus;
24.2.
Užsienio kalbų (1-ajai ir 2-ajai) mokiniai mokomi grupėmis, pagal mokinių pasiekimus.
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24.3.
III-IV klasėse mokiniai pagal savo polinkius ir interesus gali rinktis dalykų kursus
(išplėstinį ar bendrąjį), pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius. Branduolio išplėstinio
kurso dalykų mokymui, mokiniams pritarus skirta papildoma valanda.
24.4.
Individualios ir grupinės konsultacijos (mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų dėl
ligos, pasibaigus pusmečiui, keičiant dalyko kursą ar programą, parvykus iš užsienio; itin
gabiems mokiniams ruoštis olimpiadoms, konkursams).
24.5.
Ilgalaikių projektų vykdymui.
VI. MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS
25. Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys mokymosi
sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokyklos švietimo pagalbos
specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos
suteikimo.
26. Mokymosi pagalbos organizavimas aprėpia ne tik priimamus sprendimus, bet ir panaudotų
priemonių poveikio analizę. Kad mokymosi pagalba būtų suteikiama laiku ir atitiktų mokinio
mokymosi galias, mokykloje paskirtas asmuo, atsakingas už mokymosi pagalbos organizavimą –
direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
27. Mokymosi pagalba integruojama į mokymo ir mokymosi procesą. Mokymosi pagalbą mokiniui
pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis,
metodikas ir kt.
28. Mokymosi pagalba gali būti teikiama skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių
trukmę nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį. Mokymosi pagalba gali būti skiriama
individualiai arba sudarant mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, grupes. Šios
grupės gali būti sudarytos ir iš gretimų klasių. Tokiu atveju mokymosi pagalbai teikti naudojamos
pamokas, skiriamos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti.
Konsultacijos skiriamos mokyklos nuožiūra.
29. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui.
Mokiniui mokymosi pagalba teikiama pastebėjus, kad jam nesiseka pasiekti bendrosiose
programose numatytų konkretaus dalyko pasiekimų, po nepatenkinamo kontrolinio darbo
įvertinimo, po ligos ir pan.
30. Mokyklos ugdymo plane numatomi mokymosi pagalbos teikimo ir įgyvendinimo būdai.
VII. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS
31. Apie mokymosi sėkmingumą mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, per elektroninį dienyną, klasių
tėvų susirinkimuose, atvirų durų dienų metu (vykdomos du kartus per metus), per individualius
susitikimus su mokytojais.
VIII. UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS
32. Siekiant priartinti mokymąsi prie gyvenimo aktualijų, prevencinės programos integruojamos į
dalykų programas:
32.1.
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr.
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ISAK-494179 integruojama į biologijos, chemijos, psichologijos, etikos, tikybos pamokas ir
klasės valandėles;
32.2.
Antikorupcinio ugdymo programa – į istorijos, pilietinio ugdymo, ekonomikos pamokas,
neformalųjį ugdymą ir klasės valandėles;
32.3.
Smurto ir patyčių mažinimo prevencija – į etikos, tikybos, dailės pamokas ir klasės
valandėles;
32.4.
ŽIV/AIDS prevencija – į biologijos, dailės, etikos, tikybos, psichologijos pamokas ir
klasės valandėles;
32.5.
Sveikos gyvensenos – į kūno kultūros, biologijos, technologijų pamokas ir klasės
valandėles;
32.6.
Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr.ISAK-179, integruojama į
biologijos, psichologijos, etikos, tikybos pamokas ir klasės valandėles;
32.7.
Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programų turinys integruojamas į
mokomųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo programas;
32.8.
Žmogaus saugos bendroji programa integruojama į vidurinio ugdymo gamtos mokslų
dalykų programų turinį.
33. Integruojamos temos ir laikotarpiai nurodomi mokytojų ilgalaikiuose dalykų planuose.
34. Dalykų ar jų dalies turinio integracija ir integruotų pamokų temos aptariamos metodinėse grupėse.
IX. KLASIŲ DALIJIMAS IR JUNGIMAS Į GRUPES. LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS
35. Norint garantuoti ugdymo kokybę, optimalias ir saugias mokinių darbo sąlygas, atsižvelgiant į
mokinių skaičių klasėje, jų poreikį, lytį, saugą, darbo vietas, klasės dalijamos į grupes per atskirų
mokomųjų dalykų pamokas:
35.1.
dorinio ugdymo, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę tikybą ir etiką;
35.2.
informacinių technologijų ir technologijų. Mokinių dalijimas į grupes priklauso nuo
darbo vietų kabinetuose skaičiaus ir įrangos (Lietuvos higienos norma HN 21:2010 „Bendrojo
lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773);
35.3.
užsienio kalbų (1-ajai ir 2-ajai), jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys;
35.4.
kūno kultūros I-II klasėse (remiantis Europos sąjungos rekomendacijomis, dėl saugios
vaikų emocinės aplinkos, higienos reikalavimų, motyvacijos).
35.5.
ir kitiems dalykams mokyti, jeigu mokyklai pakanka mokymo lėšų, panaudojant mokinio
ugdymo poreikiams tenkinti skirtas pamokas.
36. Laikinosios (mobiliosios) grupės sudaromos iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyko programos
kursą, pasirenkamojo dalyko ar modulio programą.
37. Minimalus mokinių skaičius grupėje:
37.1.
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos modulio, neformaliojo ugdymo grupėje – 12
mokinių (išskyrus užsienio kalbas);
37.2.
vidurinio ugdymo programoje – 10 mokinių. Norint išlaikyti vidurinio ugdymo
programos tęstinumą, IV klasėje gali būti ir mažiau mokinių (pritarus Gimnazijos tarybai).
38. Maksimalus mokinių skaičius grupėje – 30 mokinių (užsienio k. mokyti – 20).
39. Laikinosioms (mobilioms) grupėms sudaryti panaudojamos dalykui skirtos pamokos ir laikinoms
(mobilioms) grupėms sudaryti skirtos valandos (pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti),
nedidinant maksimalaus privalomo pamokų skaičiaus mokiniui.
40. Mokiniai, pasirinkę bendrąjį ar išplėstinį dalyko programos kursą, mokosi atskirose grupėse.
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41. Nesusidarius grupei, pavieniai mokiniai norimo kurso programų gali mokytis švietimo ir mokslo
ministro nustatytomis mokymosi formomis ir mokymo organizavimo būdais. Į mokinio
savarankiško mokymosi krūvį įskaitomas dalyko kursui skirtas pamokų skaičius.
X. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS
42. Vertinant mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą pažangą,
pasiekimus bei informuojant tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokymosi sėkmingumą,
vadovaujamasi Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25d. įsakymu Nr. ISAK – 256
(Žin.,2004,Nr. 35-1150), ir Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą vykdyti vadovaujantis
direktoriaus 2012-12-03 įsakymu Nr. V-(1.5)-47 patvirtintu Mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimo tvarkos aprašu.
43. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma dešimties balų vertinimo sistema.
44. Dailės, muzikos, teatro, technologijų, ekonomikos ir verslumo, pilietiškumo pagrindų, pasirinktos
sporto šakos (aerobikos, tinklinio) mokinių pasiekimai vertinami pažymiu.
45. Įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“ vertinami etikos, tikybos, žmogaus saugos, psichologijos,
profesinės karjeros dalykus lankančių mokinių pasiekimai;
46. Įrašas “atleista” įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos
direktoriaus įsakymą.
47. Įrašas „neatestuota“ - jeigu mokinio pasiekimai nėra įvertinti.
48. Mokinių besimokinančių dalykų modulius, mokymosi pasiekimai vertinami pažymiu ir
įskaičiuojami į dalyką vedant pusmečio įvertinimą.
49. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose
vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
XI. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS
50. Mokinių mokymosi krūvio optimizavimas:
50.1.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja mokyklos veiklą, susijusią su mokinių
mokymosi krūviu bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir/ar kontrolę.
50.2.
Kontrolinių darbų planavimo, skyrimo, derinimo, fiksavimo, rezultatų analizės tvarką
reglamentuoja Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka.
I-II klasių mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas, III-IV
klasių mokiniams – 2 kontroliniai darbai.
50.3.
Namų darbų skyrimą mokytojai, atsižvelgę į higienos normas, aptaria ir derina
tarpusavyje. Namų darbai mokiniams per atostogas neskiriami.
51. Mokiniai, besimokantys pagal vidurinio ugdymo programą ir lankantys sporto mokyklas, gali būti
atleisti nuo visų ar dalies kūno k. pamokų. Norintys būti atleisti, jo tėvams pritarus, rašo prašymą
gimnazijos direktoriui, kurį iki rugsėjo 15 d. pristato kūno k. mokytojui, bei pristato mokyklos ar
švietimo įstaigos, kurioje lanko atitinkamos krypties užsiėmimus, patvirtintą dokumentą.
51.1.
Jei mokiniui nereikia kūno k. pažymio, tuomet mokinys atleidžiamas nuo visų kūno k.
pamokų. Jei reikia – individualiai susitarus su mokytoju, laiko įskaitinius testus.
51.2.
Kūno k. metodinės darbo grupės vadovas, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, pristato
mokinių sąrašą su prašymais dėl pamokų nelankymo ir susitarto vertinimo.
51.3.
Atleistasis nuo kūno k. pamokų mokinys mokslo metų pabaigoje (gegužės mėn.
pabaigoje) kūno k. metodinės grupės vadovui pristato lankytos sporto mokyklos ar įstaigos
išduotą jo pasiekimų ir lankomumo įvertinimą.
52. Lankantys mokiniai „Žiburio“ gimnazijoje muzikinį klubą, atleidžiami nuo vienos muzikos
pamokos. Šių mokinių sąrašą muzikos mokytoja pristato pavaduotojai ugdymui iki spalio 1 d.
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53. Mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros ar muzikos pamokų, pagal tvarkaraštį turintys to dalyko pirmą
ar paskutinę pamoką, pamokoje gali nedalyvauti. Jei pamokos vyksta kitu metu, mokiniai gali
dirbti skaitykloje, informacinių technologijų kabinete ar ilsėtis valgykloje.
54. Per dieną mokiniui negali būti daugiau nei 7 pamokos.
55. Mokinių, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pamokų tvarkaraštyje neturi būti
daugiau kaip trys „langai“, o pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį – vienas „langas“
(vienos pamokos trukmės laisvo laiko tarpas tarp pamokų). „Langu“ nelaikoma pirmų pamokų
nebuvimas ir pietų pertraukai skirtas laikas. “Langų“ metu mokiniams organizuojamos
konsultacijos.
56. Klasių vadovai organizuoja tos klasės mokinius mokančių mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant
mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus.
XII. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE
57. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją,
patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.
ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr.4-115).
58. Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos gimnazijoje yra
įgyvendinamos per neformaliojo ugdymo programas.
59. Neformaliojo ugdymo pasiūla sudaroma atsižvelgiant į gimnazijos mokinių, jų tėvų ir mokytojų
pasiūlymus, gimnazijos galimybes.
60. Neformaliojo ugdymo valandos skirstomos atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gimnazijos
galimybes. Neformaliojo ugdymo valandų skaičius nustatomas proporcingai kolektyvą lankančių
mokinių skaičiui bei atsižvelgiant į veiklos specifiką.
61. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje turi būti ne mažesnis kaip 12 mokinių.
62. Mokiniai gali rinktis neformaliojo ugdymo programas:
62.1.
meninio ugdymo (Muzikinis klubas, Jaunųjų žurnalistų būrelis ,,Salve”, moksleiviškas
teatras) ;
62.2.
sportinio ugdymo (tinklinio būrelis, kovinės savigynos būrelis, krepšinio būrelis);
62.3.
mokslinio ugdymo (cheminių tyrimų laboratorija).
63. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai ir jiems skiriamų valandų skaičius:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kolektyvo/būrelio pavadinimas
Jaunųjų žurnalistų būrelis „Salve”
Debatų klubas
Prancūzų kalbos pradžiamokslis
Gimnazijos mokinių Seimas
Moksleiviškas teatras
Muzikinis klubas (choras, vaikinų ansamblis, mišrūs

Kurių klasių
mokiniams skirta
I-IV klasių mokiniams
I-IV klasių mokiniams
I-IV klasių mokiniams
I-IV klasių mokiniams
I-IV klasių mokiniams
I-IV klasių mokiniams

Valandų
skaičius
4
1
2
4
2
6

ansambliai, soliniai numeriai, instrumentinis muzikavimas)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tinklinio būrelis
Kovinės savigynos būrelis
Krepšinio būrelis
Šokių būrelis
Cheminių tyrimų laboratorija
Automobilizmo būrelis
Savanorystė – kelias į kitokį bendravimą
Dailiųjų amatų būrelis (vėlimas, mezgimas)

I-IV klasių mokiniams
I-IV klasių mokiniams
I-IV klasių mokiniams
I-IV klasių mokiniams
I-IV klasių mokiniams
III-IV klasių mokiniams
I-IV klasių mokiniams
I-IV klasių mokiniams

4
2
4
4
1
4
2
2
9

15. Karjeros ugdymas

I-IV klasių mokiniams
Iš viso

3
45 val.

64. Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį, apskaita

vedama

elektroniniame dienyne.
XIII. UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMAS
65. Ugdymo karjerai veikla gimnazijoje organizuojama asmens, atsakingo už profesinės karjeros
veiklos koordinavimą mokykloje, ir vykdoma dalyvaujant klasių vadovams, įvairių dalykų
mokytojams, socialiniam pedagogui, siekiant veiksmingiau padėti mokiniams pasirengti gyvenimui
ir darbui, pasirinkti mokymosi (studijų) kryptį.
66. Profesinės karjeros ugdymas integruojamas į technologijų, ekonomikos ir verslumo ir lietuvių
kalbos dalykus.
67. III klasių mokiniai gali rinktis pasirenkamąjį dalyką „Ugdymas karjerai“.
68. Ugdymo karjeros specialistas rengia konsultacijas per klasės valandėles (kartą per mėnesį
atskiroms klasių grupėms), kurių tikslas teikti pagalbą mokiniams planuojant karjerą, renkantis
mokymąsi, studijas, profesinės veiklos sritį ar darbą sprendžiant karjeros trikdžių problemas.
XIV. UGDYMO ORGANIZAVIMAS ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR
TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO
PROGRAMOS DALĮ AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ
69. Gimnazija, priimdama mokinį, baigusį tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos dalį,
pripažįsta mokinio mokymosi rezultatus ir juos įskaito (pagal pateiktus dokumentus), apie
priimamą mokinį informuoja Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrių.
70. Gimnazija tuo atveju, kai asmuo yra baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo programą (pagrindinio
ugdymo), tačiau neturi dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, nustato jo mokymosi
pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo
bendrosiose programose.
71. Gimnazijos mokiniui, baigusiam tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą,
sudaroma palanki ir saugi mokymosi aplinka.
72. Sudaromas integracijos į gimnazijos bendruomenę planas:
72.1.
numatoma adaptacinio laikotarpio trukmė;
72.2.
organizuojamos mokytojų konsultacijos;
72.3.
sudaromas individualus ugdymo planas;
72.4.
siūlomos neformaliojo švietimo veiklos.
73. Gimnazija nustato atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar
visą programą, poreikius mokytis lietuvių kalbos ir organizuoja individualų lietuvių kalbos
mokymąsi ir švietimo pagalbą
XV. MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE
74. 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 ir Mokymosi
pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049:
74.1.
gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais ar rūpintojais) ir atsižvelgusi į mokinio
ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų mokinio mokymo namie planą.
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I-II klasėse namie mokomam mokiniui skiriama –15 pamokų, III-IV klasėse –14 pamokų. Dalį
pamokų gydytojo leidimu mokinys gali lankyti gimnazijoje;
74.2.
suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos direktoriaus įsakymu,
mokinys gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio
individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. Dalis
pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.
Pasiekimai fiksuojami el. dienyne .

III. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTROSIOS DALIES VYKDYMAS
75. Gimnazijos I–II klasėse dirbama pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.
ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848).
76. I-II gimnazijos klasėse socialinei veiklai skiriama po 5 pamokas (valandas). Ši veikla siejama su
gimnazijos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais ir organizuojama netradicinių dienų
metu. Socialinei veiklai vadovauja klasės vadovas. Veikla fiksuojama el. dienyne.
77. Pagrindinio ugdymo programos antroje dalyje sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti dalykų
modulius pagal polinkius ir gebėjimus.
77.1.
dalykų modulius mokiniai renkasi laisvai, pažymėdami ugdymo plano lentelėje; Priedas
Nr.6.
77.2.
mokinio pasiekimai mokantis modulio programos įskaitomi į mokomojo dalyko
įvertinimą;
77.3.
pamokų, skirtų dalykų moduliams, apskaita vykdoma dienyne.
78. Ugdymo sritys, dalykai:
78.1.
Dorinis ugdymas. Mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką. Siekiant užtikrinti
tęstinumą ir nuoseklumą, etiką ar tikybą renkasi dvejiems metams. Mokinys, mokslo metų
pabaigoje keičiantis dalyką, turi išlaikyti įskaitą.
78.2.
Užsienio kalbos:
78.2.1.
I ir II klasių mokiniai negali keisti pradėtų užsienio kalbų iki vidurinio
ugdymo programos pradžios;
78.2.2.
Pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies mokiniai, nusprendę
nesimokyti pagal vidurinio ugdymo programą ir turintys SUP, tėvų prašymu gali mokytis
tik vienos užsienio kalbos;
78.2.3.
Mokinio, atvykusio į mokyklą, kurios mokomoji kalba yra kita negu jis
mokėsi anksčiau, mokymosi kalbos pasiekimus įvertina mokyklos sudaryta komisija. Jei
mokinio pasiekimai neatitinka Bendrosiose programose apibrėžtų reikalavimų, sudaromos
sąlygos atsilikimui likviduoti;
78.2.4.
Mokiniams, atvykusiems iš kitų mokyklų, kuriose jie bent vienerius metus
mokėsi kitos užsienio kalbos, negu mokoma gimnazijoje, tėvų prašymu sudaromos
sąlygos toliau mokytis pradėtąją užsienio kalbą savarankišku mokymosi būdu.
78.3.
Informacinės technologijos:
78.3.1.
I ir II gimnazijos klasių mokiniai informacinių technologijų mokosi pagal
privalomąją dalį, vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis
programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m.
rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433.
78.4.
Socialinis ugdymas:
78.4.1.
I ir II gimnazijos klasių mokiniams pilietiškumo pagrindų mokymui
kiekvienoje klasėje skiriama 1 savaitinė pamoka.
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78.4.2.
I gimnazijos klasių mokiniai mokosi po 1 savaitinę geografijos pamoką, II
gimnazijos klasių mokiniai – atitinkamai 2 savaitines pamokas.
78.4.3.
Ekonomikos ir verslumo mokosi po 1 savaitinę pamoką I gimnazijos klasių
mokiniai.
78.5.
Meninis ir technologinis ugdymas:
78.5.1.
I gimnazijos klasių mokiniams I pusmetį skiriama 2 savaitinės technologijų
pamokos, II pusmetį – 1 savaitinė technologijų pamoka. Technologijų dalyko I gimnazijos
klasėse pradedama mokyti pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso
programą, po kurios mokiniai renkasi vieną iš siūlomų technologijų programų. Pasirinktas
technologijų programas mokiniai gali keisti po metų;
78.5.2.
II gimnazijos klasių mokiniams skiriama po 1 savaitinę technologijų
pamoką.
78.6.
Kūno kultūra:
78.6.1.
Siekiant užtikrinti mokinių saugumą ir atsižvelgiant į Lietuvos higienos
normas HN 21:2011 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr.V-773, I-II gimnazijos klasėse per kūno kultūros pamokas
klasės dalijamos į berniukų ir mergaičių grupes;
78.6.2.
Kūno kultūrai yra skiriamos 2 savaitinės pamokos. Yra sudarytos sąlygos
visiems mokiniams, pageidaujantiems sportuoti, lankyti jų pomėgius atitinkančius sporto
būrelius gimnazijoje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje;
78.6.3.
Atleisti nuo kūno kultūros mokiniai kito mokomojo dalyko pasirinkti
negali;
78.6.4.
Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai
kūno kultūros pratybose pažymiais nevertinami, įrašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
Mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami
pagal gydytojų rekomendacijas;
78.6.5.
Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir
pratimai skiriami atsižvelgiant į jų ligų pobūdį. Neskiriami ir neatliekami pratimai, kurie
gali skatinti ligų paūmėjimą;
78.6.6.
Tėvų pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes už mokyklos ribų;
78.6.7.
Nuo kūno kultūros dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos atleisti mokiniai
dalyvauja pamokoje (žaidžia stalo žaidimus, šaškėmis, šachmatais ir pan.), atlieka teorines
mokytojo jam skirtas užduotis mokyklos skaitykloje, bibliotekoje.
78.7.
Žmogaus sauga:
78.7.1.
Žmogaus saugai mokyti I gimnazijos klasėse skiriama po 1 savaitinę
pamoką II pusmetį. Apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne;
78.7.2.
Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas
vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 894668)“.
79. Pagrindinio ugdymo programos (II dalies) dalykai ir jiems įgyvendinti skiriamas valandų skaičius:
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I klasės
Klasės

Mokomieji dalykai
Dorinis ugdymas (tikyba)

Ia
126mok.

Dorinis ugdymas (etika)

Ib

Ic

121mok.

18mok.

17mok.

119mok.

Lietuvių kalba

Id
125mok.

4
Mokiniai mokosi laikinose grupėse, pagal gebėjimus, formuojant 5 srautus

Matematika

4
Mokiniai mokosi laikinose grupėse, pagal gebėjimus, formuojant 5 srautus

Užsienio (anglų) kalba
Užsienio kalba (2-ji) (rusų)

3<

3<

3<

3<

2<26mok.

2<25mok.

2<25mok.

2<22mok.

Užsienio kalba (2-ji) (prancūzų)

13mok. (sav.)

Biologija

1

1

1

1

Fizika

2

2

2

2

Chemija

2

2

2

2

Informacinės technologijos

1<

1<

1<

1<

Pilietiškumo pagrindai

1

1

1

1

Istorija

2

2

2

2

Geografija

1

1

1

1

Ekonomika

1

1

1

1

Dailė

1

1

1

1

Muzika

1

1

1

1

Technologijos

1,5<

1,5<

1,5<

Kūno kultūra

Merg. 14

Žmogaus sauga

2<

Vaik. 12

Merg. 13

2<

Vaik.. 12

2<

Merg. 12
Vaik.. 13

1,5<
2<

Merg. 13
Vaik. 12

0,5

0,5

0,5

0,5

31

31

31

31

Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos
pratybos

15mok.

12mok.

18mok.

15mok.

Anglų kalbos įgūdžių gilinimas

19mok.

Iš viso privalomų valandų
Dalykų moduliai:

Formuojama 1 grupė

14mok.

17mok.

12mok.

Formuojama 1 grupė

Iš viso valandų:

32

32

32

32

Paaiškinimai:
Ženklas < reiškia, kad mokiniai dalyko mokomi grupėse,
I klasėje žmogaus saugai skiriama 12 val.
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II klasės
Klasės

Mokomieji dalykai

IIa

Dorinis ugdymas (tikyba)

112mok.

Dorinis ugdymas (etika)

118mok.

IIb
133mok.

IIc
128mok.

IId
113mok.
116mok.

Lietuvių kalba

4
Mokiniai mokosi laikinose grupėse, pagal gebėjimus, formuojant 5 srautus

Matematika

4
Mokiniai mokosi laikinose grupėse, pagal gebėjimus, formuojant 5 srautus

Užsienio (anglų) kalba
Užsienio kalba (2-ji) (rusų)

3<

3<

3<

3<

2<30mok.

2<25mok.

2<28mok.

2<29mok.

Užsienio kalba (2-ji) (prancūzų)

26mok.

Užsienio kalba (2-ji) (vokiečių)

12mok. (sav.)

Biologija

2

2

2

2

Fizika

2

2

2

2

Chemija

2

2

2

2

Informacinės technologijos

1<

1<

1<

1<

Pilietiškumo pagrindai

1

1

1

1

Istorija

2

2

2

2

Geografija

2

2

2

2

Dailė

1

1

1

1

Muzika

1

1

1

1

1<

1<

1<

Technologijos
Kūno kultūra
Iš viso privalomų valandų

2<

Merg. 15
Vaik. 15

Merg. 18

2<

Vaik.. 15

31

31

13mok.

11mok.

2<

Merg. 14
Vaik.. 14

1<
2<

Merg. 14
Vaik. 15

31

31

11mok.

19mok.

Dalykų moduliai:
Teksto kūrimas ir teksto suvokimas

Formuojama 1 grupė

Matematikos uždavinių sprendimo
praktikumas

16mok.

Anglų kalbos įgūdžių gilinimas

11mok.

12mok.

14mok.

Formuojama 1 grupė

11mok.

112mok.

13mok.

Formuojama 1 grupė

Iš viso valandų:

32

32

32

32

Paaiškinimai:
Ženklas < reiškia, kad mokiniai dalyko mokomi grupėse,
I klasėje žmogaus saugai skiriama 12 val.
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IV. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS
I. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS
80. Gimnazija mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, sudaro sąlygas
įgyvendinti individualų ugdymo planą ir siekia, kad jis pagilintų ir praplėstų pasirinktų sričių
žinias, gebėjimus bei kompetencijas, pasirengtų laikyti brandos egzaminus ir tęstų tolesnį
mokymąsi. Mokiniui, besimokančiam savarankišku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo
būdu (pavienio mokysi forma), individualioms konsultacijoms skiriama 15 procentų, o grupinėms
– 40 procentų nustatyto savaitinių pamokų skaičiaus.
81. Vidurinis ugdymas (III–IV gimnazijų) klasėse organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo programos
aprašą, tvirtinamą švietimo ir mokslo ministro, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas
(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą, gali
būti atsižvelgiama į Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams
modelio aprašą.
82. Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama:
82.1.
III-IV
klasėse vadovaujantis atnaujintomis Vidurinio ugdymo bendrosiomis
programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m.
vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269.
82.2.
Gimnazija iš anksto informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie
gimnazijos teikiamas ugdymo turinio galimybes ir padeda mokiniams susidaryti individualius
ugdymosi planus:
82.3.
individualaus ugdymo plano tikslas - ugdyti mokinio asmeninę atsakomybę už
mokymąsi, gebėjimą įgyvendinti išsikeltus tikslus;
82.4.
mokinio individualaus ugdymo plano formą siūlo gimnazija. Sudarydami ir
įgyvendindami mokinio individualų ugdymo planą bendradarbiauja gimnazijos vadovai,
mokiniai, mokytojai ir mokinių tėvai.
83. Žmogaus saugos bendroji programa integruojama į vidurinio ugdymo programos turinį.
84. Mokinio mokymosi turinį sudaro:
84.1.
bendrojo lavinimo branduolys: dorinis ugdymas, lietuvių kalba ir literatūra, užsienio
kalba, matematika, socialinio ugdymo dalykas (istorija, geografija), gamtamokslinio ugdymo
vienas dalykas (biologija, fizika arba chemija), vienas meninio ugdymo dalykas (dailė,
muzika, teatras) arba technologijų kursas, bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka
(aerobika, tinklinis);
84.2.
mokinio pasirinktas mokymosi turinys (papildomi branduolio dalykai, dalykų išplėstiniai
kursai, dalykų moduliai ir pasirenkamieji dalykai);
84.3.
III-IV gimnazijos klasių mokiniai privalo mokytis ne mažiau kaip 8 dalykus ir ne daugiau
kaip 13 dalykų per dvejus metus. Nebaigus dalyko kurso programos, dalykas neįskaitomas;
84.4.
Mokinys gali laisvai rinktis branduolio dalykus, dalykų programų kursus, siūlomus
pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius;
84.5.
Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, gebėjimus ir poreikius bei mokyklos galimybes
bendrojo ugdymo dalykų išplėstiniams kursams mokytis skiriama daugiau nei minimalus
pamokų skaičius. Papildomai pridedama 1 valanda lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos,
užsienio kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, chemijos dalykų mokymui.
85. Ugdymo plano keitimas:
85.1.
III gimnazijos klasių mokiniai gali keisti dalyko programą, programos kursą pusmečių
arba mokslo metų pabaigoje, o dalyko modulį gali keisti tik metų pabaigoje;
85.2.
IV gimnazijos klasių mokiniai tik I pusmečio pabaigoje gali keisti dalyko programos
kursą (nebeleidžiama pasirinkti naujo dalyko ir modulio);
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85.3.
mokinys, norintis keisti dalyko programą, programos kursą ar modulį, privalo rašyti
prašymą gimnazijos direktoriui, nurodydamas apsisprendimo motyvus. I pusmečio pabaigoje
prašymą reikia parašyti iki gruodžio 1 dienos (imtinai), II pusmečio pabaigoje - iki gegužės 1
dienos (imtinai);
85.4.
pavaduotojas ugdymui iki gruodžio 15 dienos (I pusmečio pabaigoje) ir gegužės 15
dienos (II pusmečio pabaigoje) raštu informuoja mokinius apie prašymų tenkinimą ir nurodo
mokytoją, į kurį mokinys turi kreiptis dėl programų skirtumų, konsultacijų, atsiskaitymo būdų
ir terminų;
85.5.
mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas
išplėstinio kurso įvertinimas, laikyti įskaitos nereikia;
85.6.
gavęs teigiamą atsakymą dėl programos ar dalyko kurso keitimo, mokinys privalo
savarankiškai pasirengti išlaikyti įskaitą;
85.7.
individualus ugdymo planas mokiniui keičiamas tik tuo atveju, jei įskaitos įvertinimas
yra patenkinamas;
85.8.
jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įvertinimas, prie kurio
pažymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis), įrašomas stulpelyje prie
pusmečio ar metinių pažymių;
85.9.
Mokinio individualaus ugdymo plano pakeitimas(-ai) įforminami direktoriau įsakymu.
86. Laikinosios (mobiliosios) grupės sudaromos iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyko programos
kursą, pasirenkamojo dalyko ar modulio programą:
86.1.
minimalus mokinių skaičius dalyko grupėje – 10 mokinių, modulio grupėje – 12
mokinių. Norint išlaikyti programos tęstinumą, IV klasėje gali būti ir mažiau mokinių pritarus
gimnazijos tarybai;
86.2.
maksimalus mokinių skaičius grupėje – 30 mokinių;
86.3.
nesusidarius laikinai grupei, pavieniai mokiniai norimo kurso programų mokosi
savarankišku mokymosi proceso organizavimo būdu. Į mokinio savarankiško mokymosi krūvį
įskaitomas dalyko kursui skirtas pamokų skaičius;
86.4.
Laikinosioms grupės sudaromos iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyko programos kursą
arba pasirenkamąjį dalyką;
86.5.
Mokiniai, pasirinkę bendrąjį ar išplėstinį dalyko programos kursą, mokosi atskirose
laikinose grupėse, išskyrus atvejus, kai pasirinkusių mokinių skaičius yra mažesnis nei
nustatytas 37 punkte.
II. UGDYMO SRIČIŲ DALYKŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS
87. Dorinis ugdymas. Mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką. Siekiant užtikrinti dalyko
mokymosi programos tęstinumą ir nuoseklumą, pagal vidurinio ugdymo programą mokinys
renkasi etiką ar tikybą dvejiems mokslo metams.
88. Lietuvių kalba ir literatūra.
88.1.
Lietuvių kalbos ir literatūros išplėstiniu kursu pagal gimnazijos galimybes mokoma
mobiliose grupėse, pagal mokinių gebėjimus ne daugiau kaip 25 mokinius grupėse.
89. Užsienio kalbos.
89.1.
užsienio kalbų dalyko bendroji programa pateikiama kursais, orientuotais į Europos
tarybos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius. Mokiniams rekomenduojama
rinktis tuos užsienio kalbų mokymosi kursus, kurie atitinka jų užsienio kalbų pasiekimus.
Mokinių užsienio kalbų pasiekimai nustatomi naudojantis centralizuotai parengtais lygio
nustatymo testais, pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS;
89.2.
nustačius mokinių žinių lygį, užsienio kalbų ugdymas organizuojamas grupėse, kuriose
visi arba dauguma mokinių siekia to paties lygio;
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89.3.
užsienio kalbos dalykų modulių programos „Anglų kalbos klausymo ir kalbėjimo
praktikumas“ ir „Anglų kalbos rašymo kompetencijų ugdymas“ papildo kurso programas.
Mokiniai iš mokykloje siūlomų modulių programų renkasi pagal polinkius ir interesus.
90. Socialiniai mokslai: iš pasirenkamųjų dalykų mokinys gali rinktis: geografiją, ekonomiką ir
verslumą, filosofiją, teisės pagrindus, psichologiją.
91. Meninis ugdymas. Mokiniai mokosi dailės, muzikos, teatro, technologijų ugdymo programų.
91.1.
Mokiniai, pasirinkę bendrąjį menų dalyko kursą, to dalyko meninei raiškai skiria vieną
pamoką per dvejus metus iš dalykui skiriamų pamokų, pasirinkę išplėstinį kursą – dvi
pamokas per dvejus metus;
91.2.
Meninė raiška gali būti integruojama į neformalųjį ugdymą. Ji pažymiu nevertinama,
dienyne įrašomas įrašas „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Jei mokinys pasirinko meninę raišką ir
ji įvertinta įrašu „neįskaityta“, mokiniui negali būti išvestas patenkinamas menų dalyko
pusmečio ar metinis įvertinimas;
91.3.
Technologijų mokiniai mokomi pagal šias programas: taikomojo meno, tekstilės ir
aprangos technologija, statybos ir medžio apdirbimo technologijas.
92. Kūno kultūra. Mokinys renkasi bendrąją kūno kultūrą ar sporto sritį (aerobiką, tinklinį). Pamokos
yra integruojamos ir derinamos su neformaliuoju sportiniu ugdymu mokykloje ar kitoje
neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje.
92.1.
Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros
pratybose pažymiais nevertinami, įrašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Mokiniai dalyvauja
pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojų
rekomendacijas;
92.2.
Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai
skiriami atsižvelgiant į jų ligų pobūdį. Neskiriami ir neatliekami pratimai, kurie gali skatinti
ligų paūmėjimą.
93. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų kursas yra pasirenkamasis.
93.1.
mokiniai pasirinkę informacinių technologijų išplėstinį kursą, antrą valandą renkasi
programavimo ar elektroninės leidybos programą.
94. Vidurinio ugdymo programos dalykai ir jiems įgyvendinti skiriamas valandų skaičius Priedas
Nr.7.
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V. SUAUGUSIŲJŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

I. SUAUGUSIŲJŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS
NUOSTATOS
95. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:
Klasė

Ugdymo proceso
pabaiga

Ugdymo proceso
trukmė savaitėmis

II

2015-06-05

35

III

2015-06-05

35

IV

2015-05-28

34

95.1.
Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (II dalies) ir vidurinio ugdymo programas
skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
pirmas pusmetis: 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. sausio 31 d.;
antras pusmetis: 2015 m. vasario1 d. – 2014 m. gegužės 28 d. (IV klasės)
2015 m. vasario1 d. – 2014 m. birželio 5 d. (I-III klasės).
95.2.
Mokinių atostogų trukmė:
Atostogos
Rudens
Žiemos (Kalėdų)
Žiemos
Pavasario (Velykų)
Papildomos atostogos
IV klasių mokiniams

Prasideda
Rudens
Žiemos (Kalėdų)
Papildomos žiemos
Pavasario (Velykų)
Papildomos
pavasario (IV
klasių mokiniams)

Baigiasi
2014-10-27
2014-12-22
2015-02-17
2015-03-30
2015-04-07

Pamokos prasideda
2014-11-02
2015-01-02
2015-02-18
2015-04-03
2015-04-08

96. Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas vykdančių švietimo įstaigų suaugusiųjų klasės gali būti
komplektuojamos kelis kartus per mokslo metus.
97. Suaugusių asmenų anksčiau įgytas išsilavinimas prilyginamas pagrindiniam išsilavinimui pagal
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. ISAK-661
,,Dėl išsilavinimo prilyginimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1806).
98. Socialinė veikla suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančių mokyklų
suaugusiųjų klasių mokiniams neprivaloma.
99. Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose išdėstytos bendrosios nuostatos, ugdymo programų
vykdymo bendrosios nuostatos suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas
vykdančiose švietimo įstaigose taikomos tiek, kiek neprieštarauja Suaugusiųjų vidurinio ugdymo
programų įgyvendinimo dalyje išdėstytoms nuostatoms.
II. SUAUGUSIŲJŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
100. Gimnazija, vykdydama suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas,
mokymą organizuoja vadovaudamasi Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus
aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.
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101. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programai, įgyvendinamai neakivaizdiniu būdu:
Ugdymo sritys, dalykai
Pamokų skaičius
Eil.Nr.
(neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu)

9 klasė

10 klasė

11 klasė

12 klasė

bendrasis kursas/ kalbos mokėjimo
lygis (B1)

1.
2.
3.

Dorinis ugdymas (etika)
Lietuvių kalba
Užsienio kalba (anglų)

0,04
0,3
0,2

0,04
0,3
0,2

0,25
1
-

4.

Užsienio kalba (rusų)

0,15

0,15

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Užsienio kalba (vokiečių)
Matematika
Biologija
Fizika
Chemija
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Geografija
Ekonomika
Dailė
Informacinės
technologijos

0,2
0,15
0,15
0,15
0,15

0,2
0,15
0,15
0,15
0,15
0,04
0,075

1
(jungtinė 1112 klasių
grupė)
1
0,75
0,5

0,15
1
0,5
0,75

-

-

0,04
0,075

0,25
0,25

0,25
0,25

1,72

5

6,15

Iš viso valandų

0,075
0,04
0,04
0,075

1,72

0,25
2
1
(jungtinė 1112 klasės
grupė)

101. 9 ir 10 klasėse esant mažam besimokančiųjų neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu
skaičiui, formuojamos besimokančiųjų neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu grupės.
Dalykams mokytis neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu grupėje skiriama iki 15
procentų Bendrųjų ugdymo planų 275 punkte dalykui skiriamų pamokų skaičiaus.
102. Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokančio mokinio vidurinio ugdymo
programos dalykų konsultacijos vyksta pagal parengtą konsultacijų grafiką, atsižvelgiant į skiriamų
pamokų skaičių.
103. Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokantieji laiko visų savo individualaus
ugdymo plano dalykų įskaitas. Įskaitos organizuojamos sausio ir gegužės mėnesiais pagal grafiką.
________________________________________
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