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VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJOS  

2019–2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdymo planas reglamentuoja Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programų  įgyvendinimą 2019 – 2020  

mokslo metais. 

2. Ugdymo plano tikslas – formuoti  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinį,  tinkamai  

organizuoti ugdymo procesą, įgyvendinti ugdymo turinį, sudaryti lygias galimybes kiekvienam 

mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų.  

3. Ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. nustatyti reikalavimus ugdymo procesui gimnazijoje organizuoti ir vykdyti;  

3.2. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti. 

4. Gimnazijos ugdymo planas parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, Pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ , Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Vidurinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 

Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Mokymosi 

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

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 

aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

neformalųjį vaikų švietimą, mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir gimnazijos 

strateginiu planu. 

5. Gimnazijoje įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti rengiamas Gimnazijos ugdymo 

planas vieniems mokslo metams.  

 
 

II. MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
 

6. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijoje yra 10 klasių komplektų (3/4 ir 7/8 klasės jungtinės). 

7. Gimnazijos ugdymo planas suderintas su Vilniaus r. savivaldybės administracijos švietimo 

skyriumi.  
  

8.1. Mokslo metai  prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

8.2. Ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi atitinkamai: 

Klasė Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė  ugdymo 

dienomis pradžia pabaiga 

1-4 2019-09-02 2020-06-09 175 

5-8, IG - IIIG 2019-09-02 2020-06-23        185 

IV G 2019-09-02 2020-05-22 163 

 

8.3. 1-4, 5-8, IG-IVG klasių mokinių atostogų trukmė : 
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 Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2019 - 10 - 28 2019 - 10 - 31 

Žiemos (Kalėdų) 2019 - 12 - 23 2020 – 01 - 03 

Žiemos 2020 – 02 - 17 2020 – 02 - 21 

Pavasario (Velykų) 2020 - 04 – 14 2020 – 04 - 17 

Vasaros : 

 

1-4 klasių mokiniams nuo  

2020 – 06 – 10; 

2020 – 08 - 31 

 

5-8, I G- III G klasių mokiniams 

nuo  2020-06-25; 

IV G klasių mokiniams  pasibaigus 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 

nustatytai brandos egzaminų 

sesijai. 

   

 8.4. Ugdymo procesas 1-4, IIIG - IVG klasių mokiniams skirstomas pusmečiais: 

 

I pusmetis: 2019-09-02– 2020-01-17 

 

II pusmetis: 

2020-01-20 – 2020-06-09 (1 – 4 klasės) 

2020-01-20 – 2020-06-23 (III G klasė) 

2020-01-20 – 2020-05-22 (IV G klasė) 

 

8.5.  5 - 8, IG - II G  klasių mokiniams skirstomas trimestrais: 

 

I trimestras:     2019 - 09 - 01 – 2019 - 11 - 30 

II trimestras:    2019 - 12 - 01 – 2020 - 02 - 28 

III trimestras:          2020 - 03 - 02 – 2020 - 06 - 23 

          8.6. gimnazija dirba penkias dienas per savaitę; 

    8.7. pamokos prasideda 8.10 valandą; 
 

 8.8.1. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, 

mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 

31 d. 

 8.8.2. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-

as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, 

nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. 

 8.8.3. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo 

pageidavimu prieš brandos egzaminą suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų 

skaičių. 

9. Gimnazijoje visų dalykų mokoma tautinės mažumos (lenkų ) kalba, išskyrus lietuvių kalbos 

programą ir užsienio kalbų (anglų, rusų) programas. 

10. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į gimnaziją gali nevykti 1- 5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8, IG-IVG klasių mokiniai. Šios 

dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams 

vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos 

higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017  „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ , ugdymo procesas gali būti 

koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

11. Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 

gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. 

12. Jeigu pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, el.dienyne  žymimos datos 

ir įrašoma : „ Pamoka nevyko dėl...“. 
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III. GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS.  GIMNAZIJOS UGDYMO 

PLANO RENGIMAS  

 

13. Ugdymo planą rengė  2019-2020 mokslo metų 2019-05-15 gimnazijos direktoriaus įsakymu 

Nr. V-88 sudaryta darbo grupė. 

14. Sudarant ugdymo planą buvo atsižvelgta į klasei ir dalyko programai skirtų pamokų  skaičių, 

mokinių poreikius bei gimnazijos galimybes. 

15. Pamokų skaičius, skiriamas dalykų Bendrosioms programoms įgyvendinti, nurodomas 

vieneriems mokslo metams remiantis švietimo stebėsenos duomenimis, nacionalinių ir tarptautinių 

mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, gimnazijos 

veiklos įsivertinimo duomenimis. 

16. Gimnazija atsižvelgdama į bendruomenės poreikius, regiono švietimo politiką, turimus 

išteklius: 

16.1. susitarė dėl mokinių ugdymo poreikiams tenkinti  ir mokymosi pagalbai teikti pamokų 

panaudojimo, ugdymo turinio integravimo, ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo 

įgyvendinimo galimybių gimnazijoje, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo periodų, būdų, laiko, 

mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo, mokymosi ir švietimo pagalbos teikimo, 

reikalavimų mokinio individualiam ugdymo planui sudaryti; 

16.2. nustatė ugdymo turinio planavimo principus ir laikotarpius, prevencinių ir kitų programų 

integravimo į ugdymo turinį principus ir būdus, pasirinkto dalyko, kurso, dalyko modulio keitimo 

tvarką, pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimo tvarką, adaptacinio laikotarpio naujai 

atvykusiems, pirmokams bei penktokams trukmę, laikinųjų grupių sudarymo principus, neformaliojo 

vaikų švietimo organizavimo principus, 15 dienų, skirtų pažintinei, kultūrinei, meninei,  kūrybinei 

veiklai organizavimo, mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo  būdus;  

16.3. priėmė sprendimus dėl mokinių pasiekimų mokantis dorinio ugdymo, žmogaus saugos, 

pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių vertinimo. 

17. Ugdymo planu siekiama įtvirtinti gimnazijos ugdymo turinio individualizavimą ir ugdymo 

diferencijavimą, užtikrinti sėkmingą gimnazijos bendruomenės bei regiono poreikius atliepiantį 

įgyvendinamų programų vykdymą, garantuoti kokybišką išsilavinimą, mažinti mokymosi krūvius 

tikslingai planuojant ir organizuojant ugdymą. 
 

         18. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami: 

  18.1. vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, 

Pradinio ugdymo, Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 

m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK – 256 ir Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo pakeitimu, patvirtintu gimnazijos 

direktoriaus 2017-06-27 d. įsakymu Nr. V – 120; 

  18.2. vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, 

apibendrinamasis vertinimas; vyrauja formuojamasis vertinimas; 

18.3. planuojant ugdymo procesą gimnazijos mokytojai iš anksto numato savo dalyko  vertinimo 

kriterijus, kurie siejami su mokymosi tikslais, atsižvelgiant į mokinių mokymosi patirtį ir 

gebėjimus; 

18.4. 1-4 klasių mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinėse  įrašomas ugdymo dalykų 

apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) įrašant mokinio 

pasiektą mokymosi lygį pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrosiose programose. Mokiniui 

nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašomas „nepatenkinamas“; 

18.5. 1-4 klasėse informacija apie mokymosi pasiekimus (kontrolinių darbų, testų ir kitų užduočių 

atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, 

taip pat  nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai); 

18.6. baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas; 
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18.7. 1-4  klasių mokinių dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi nurodant padarytą arba nepadarytą 

pažangą: „pp“ arba „np“; 

18.8. mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pažanga ir 

pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų skalę; 

18.9. specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pasiekimai vertinami pažymiais taikant 10 balų 

vertinimo sistemą; 

18.10. pažymiu įvertinami pasiekimai baigus programos temą, skyrių, kitą užbaigtą programos 

dalį; 

18.11. dorinio ugdymo ir žmogaus saugos pasiekimai pažymiais nėra vertinami, vietoj jų rašoma 

„įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

18.12. mokinių pasirenkamojo dalyko (rusų kalba) žinios ir gebėjimai vertinami 10 balų 

vertinimo sistema; 

18.13. dalyko  programos  modulio  mokymosi  pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“; 

18.14. apie mokymosi pasiekimus mokinių tėvai žodžiu ir raštu informuojami per tėvų 

susirinkimus, elektroninį dienyną, individualias konsultacijas .  

        19. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime gimnazija dalyvauja mokyklos savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), 

savivaldybės vykdomosios institucijos (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos) sprendimu. 

Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (trimestro, pusmečio) įvertinimą.  

    

IV. GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS 

 

20.1. Mokytojai, remdamiesi dalyko programai skirtų pamokų skaičiumi, rengia dalykų 

ilgalaikius planus, programas (pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams, neformaliajam vaikų 

švietimui) mokslo metams; 

20.2. Mokytojai dalykų ilgalaikius ir teminius planus, neformaliojo švietimo programas rengia 

vadovaudamiesi metodinės tarybos parengta ir direktoriaus patvirtinta ilgalaikių ir teminių planų, 

neformaliojo švietimo programų rengimo tvarka. 

21. Siekiant ugdyti mokinių socialines ir emocines kompetencijas, gimnazijoje sudarytos 

sąlygos mokiniams dalyvauti prevencinėje veikloje.  

          22. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla  – gimnazijos ugdymo turinio dalis. Pažintinei 

ir kultūrinei veiklai per mokslo metus  skiriama 15 mokymosi dienų (Priedas 1 ). Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Pažintinė, kultūrinė veikla organizuojama ne tik 

gimnazijoje, bet ir muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose. 

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

privaloma. Jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus (Priedas 2). 

Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama dienyne, vykdoma ugdymo proceso metu ir popamokinėje 

veikloje. 

V. MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

24. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis Higienos 

norma ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis.  

     24.1. mokytojai tarpusavyje derina kontrolinių užduočių atlikimo laiką klasėje pagal 

kontrolinių darbų grafiką kiekvienam mėnesiui. Kontroliniai darbai registruojami kontrolinių 

darbų grafike kitam mėnesiui iki einamojo mėnesio 25 d.  

    24.2. mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas.  Apie  

kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę;  

     24.3. namų darbų atlikimo laiką klasėje mokytojai derina tarpusavyje :  

     24.3.1 1 klasės mokiniams namų darbai neskiriami; 

     24.3.2. 2-4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 

valandos; 

     24.3.3. 5-6 klasių - 1,5 valandos; 

     24.3.4. 7 klasės - 2 valandų, 
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     24.3.5. 8, IG-IVG  klasių – 2,5 valandos kasdien; 

     24.4. skiriamos namų darbų užduotys yra individualizuojamos ir diferencijuojamos;  

     24.5. atostogų laikotarpiui mokiniams namų darbai neskiriami; 

     24.6. 5-8, IG-IVG klasių mokiniai turi ne daugiau kaip 7 pamokas per dieną.  

     24.7. 6-8, IG-II G klasių mokinių pamokų skaičius per savaitę yra didesnis už minimalu 

skaičių, skirtas mokinių poreikiams tenkinti (6-8, IG-IIG  kl.- rusų kalba ,  IG  kl. - lenkų k. , 

literatūros ir istorijos lobynas)  - ir suderintas su mokinių tėvais. 

25. Gimnazijos metodinė taryba, siekiant mažinti mokymosi krūvius, priėmė sprendimą dėl 

prevencinių programų integravimo: 

25.1. integruojamos į dalykų turinį ir įgyvendinamos per neformaliojo švietimo veiklas: 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos, Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“, ugdymo karjerai programos, patvirtintos 

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

Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“, Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. 

įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“,  

švietimo nacionalinio saugumo klausimais, informacinio raštingumo, verslumo, finansinio 

raštingumo, antikorupcinio ugdymo įgyvendinimas. 

25.2 etninės kultūros  ugdymas integruojamas į lietuvių ir lenkų kalbų, muzikos, istorijos, 

pilietiškumo pagrindų dalykų ugdymo turinį, neformalųjį vaikų švietimą. 

25.3. integruojama tema elektroniniame dienyne įrašoma tų dalykų apskaitai skirtose vietose. 

25.4. integruojamų programų turinys numatomas ilgalaikiuose planuose. 

 

 

VI. MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI 

 

26. Mokymosi pagalba gimnazijoje teikiama kiekvienam mokiniui, jeigu jis :  

26.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų;  

26.2. gavo nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  

26.2.1. mokinys turi galimybę nepatenkinamą kontrolinio darbo pažymį ištaisyti per 10 dienų; 

26.2.2. jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu  per gimnazijos numatytą laiką neatsiskaitė ir 

nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, jo 

pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai‘‘; 

26.3. gavo kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;  

26.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

26.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo;  

26.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta mokymosi 

sritimi;  

          26.7. pagalba  mokiniui gimnazijoje integruojama į mokymo ir mokymosi procesą: mokymosi 

pagalbą pirmiausia suteikia mokinį mokantis mokytojas per savo pamokas, jis pritaiko    tinkamas 

užduotis ir metodikas;  

           26.8. mokytojai dalykininkai teikia pagalbą skiriant individualias arba mokinių grupių 

trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijas pagal mokymosi poreikį; 

 26.9. trumpalaikių konsultacijų dažnumas priklauso nuo mokantis kylančio mokymosi poreikio 

išsiaiškinti neaiškumus. Jos organizuojamos per visą gimnazijos nustatytą mokymosi trukmės periodą;  

           26.10. gimnazijoje sudaromas pagalbos mokiniui konsultacijų grafikas; 

           26.11. gimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri stebi  mokinių mokymosi sunkumus,   

analizuoja mokinių pasiekimus ir pažangą, bendradarbiauja su mokinių tėvais ir  laiku suteikia 

pagalbą; 

  26.12. direktoriaus pavaduotoja ugdymui yra atsakinga už mokymosi pasiekimų stebėsenos 

koordinavimą ir mokymosi pagalbos teikimo organizavimą. 
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VII. LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS. 

PAMOKŲ, SKIRTŲ MOKINIO UGDYMOSI POREIKIAMS IR ŠVIETIMO PAGALBAI 

TEIKTI,  PANAUDOJIMAS 

 

    27. Minimalus mokinių skaičius laikinojoje grupėje – 5 mokiniai. 

         27.1. Viena valanda antroje klasėje mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti, skiriama lietuvių kalbos mokymui, viena valanda 3/4 klasėje - dalykų 

konsultacijoms; 

    27.2. laikinosios grupės sudaromos: IIIG -IVG klasėse dalykams pagal modulį mokytis  

 (lietuvių k., lenkų k.,  matematika,  anglų k.), 6-8, IG-IVG klasėse pasirenkamajam dalykui 

mokytis (rusų k.), IG klasėje lenkų kalbos moduliui „Lenkų kalbos, literatūros ir istorijos 

lobynas“. 

 

VIII. UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

28. Jungiami 3/4 ir 7/8 klasių mokiniai. Sudarant jungtines klases vadovaujamasi Mokyklų, 

vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių 

formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“. 

28.1. 7 klasės viena savaitinė pamoka biologijos dalyko sujungta su 6 klasės gamtos ir žmogaus 

pamoka, dvi technologijų pamokos  sujungtos su 6 klasės technologijų pamokomis, viena 

informacinių technologijų pamoka sujungta su 6 klasės  informacinių technologijų pamoka. 

 

IX. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

         29.  Klasių komplektų skaičius – 3 ( 1 kl., 2 kl., 3/4 kl. jungtinė ). 

         30. Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2 - 4 klasėse – 45 min. 

         31. Mokytojas savo nuožiūra integruoja dalykus, organizuoja integruoto mokymosi dieną, 

savaitę ar ilgesnį laikotarpį. 

         32. Tėvai, (globėjai) parinko dorinio ugdymo dalyką - katalikų tikybą.  

         33.  Vieno pirmos ir  vieno antros klasės mokinio tėvai pasirinko dorinio ugdymo dalyką - etiką. 

         34. Tėvai, (globėjai) parinko užsienio kalbą – anglų.  

         35. Gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. Ugdymas vykdomas tyrinėjimams palankioje aplinkoje (miške, prie vandens telkinio, 

gamtoje). 

         36. Fiziniam ugdymui skiriamos 3 valandos per savaitę. 

         37.  Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 

       37.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, integruojamųjų programų 

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

įgūdžių ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 

„Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 11 priedas „Bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“).  

          38. Žmogaus saugos bendroji programa, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendroji programa integruojama į gimtosios kalbos, pasaulio pažinimo, kūno kultūros dalykus.  

       39.  Etninės kultūros ugdymas integruojamas į neformalųjį vaikų  švietimą.  

       40. Informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo 

priemonė, taip pat mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų.  
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       41. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

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

integruojama į gimtosios kalbos, lietuvių kalbos programas, neformalųjį vaikų  švietimą, klasės 

valandėles . 

  42. 1 klasės mokiniai dalyvauja prevencinėje programoje „Zipio draugai“, 2-4 klasių mokiniai- 

„Obuolio draugai“ programoje. 

 

 

X. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

 

      43. Klasių komplektų skaičius 5: (5, 6, 7/8, IG, IIG). 

      44. Pradedančiai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 5 klasei ir naujai atvykusiems 

mokiniams skiriamas adaptacinis laikotarpis 1 mėnuo (rugsėjis). Adaptaciniu laikotarpiu mokinių 

pažanga ir pasiekimai nevertinami neigiamais pažymiais. 

     45. 5 klasės mokinių pasiekimai kontroliniais darbais netikrinami. Mokytojas taiko individualius 

mokinių pažinimo patikrinimo metodus siekdamas išsiaiškinti mokinių ugdymo (-si) pasiekimus, 

atsižvelgiama į pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą 

informaciją. 

      46. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, 

rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats;  

       46.1. siekiant užtikrinti mokymosi tęstinimą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą mokinys renkasi 

dvejiems metams; 

      46. 2. mokinių ir tėvų pageidavimu visose klasėse dėstoma katalikų tikyba.   

      47. Į lietuvių kalbos ir literatūros programos įgyvendinimą integruojamas pilietiškumo pagrindų 

mokymas, laisvės kovų istorijai skiriant ne mažiau kaip 18 pamokų. 

       48. Užsienio kalba - anglų. 

       48.1. Mokiniui iki 14 metų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimų, o  nuo 14 iki 16 metų tėvų 

(rūpintojų) sutikimu mokiniai pasirenka užsienio (rusų) kalbą;  

       48.2. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimą centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

       49.  Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje  skiriama 

ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.  

       50. Technologijos 5-8 klasių mokiniai kiekvienoje klasėje  mokosi proporcingai mitybos, 

tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

       50.1. IG mokiniams yra privalomas 17 val. integruotas technologijų kursas (ekskursijos, 

susitikimai ); 

        50.2. baigę integruoto technologijų kurso programą, mokiniai renkasi  konstrukcinių medžiagų 

programą; 

51. 7 klasėje skiriamos informacinių technologijų dalyko 37 pamokos.  

51.1. IG-IIG klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų programavimo modulių. IG klasė mokosi kompiuterinės leidybos pradmenų modulio,  

IIG- tęsia tinklalapių kūrimo pradmenų modulį. 

52. Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojamos Lietuvos 

ir pasaulio realijos, aptariamos su mokiniais nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos: 

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo samprata ir sistema, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų 

analizė; Lietuvos gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; 

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir 

kovos su korupcija sričių teisės aktai ir kitos panašios temos. 

53. Mokiniui, kuris mokosi 5 ar 6 klasėje, privalomos 3 fizinio ugdymo pamokos per savaitę, 

per mokslo metus – 111 pamokų;  

53.1 kiekvienam mokiniui sudarytos sąlygos rinktis jo pomėgius atitinkančią neformaliojo 

švietimo programą, skirtą fizinio aktyvumo veikloms (sporto ar šokių būrelius)  
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53.2. mokiniui, atleistam nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūloma 

kita veikla: stalo žaidimai, šaškės, šachmatai, veikla kompiuterių klasėje, bibliotekoje, konsultacijos, 

socialinė veikla. 

 

XI. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

       54. Klasių komplektų skaičius -2. 

55. Vidurinio ugdymo turinį sudaro: 

55.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai, dalykų 

moduliai, brandos darbas;  

55.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Pasirenkamieji dalykų 

moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.  

56.  Kiekvienas mokinys sudaro individualų ugdymo planą dvejiems metams pagal gimnazijoje  

priimtą formą.  

        57. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir 

atsižvelgdamas į tolimesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kokius dalykus ar modulius 

renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia  dėl vieno brandos darbo rengimo. 

        58. Keisti dalyko programą ar programos kursą mokinys gali, atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš to 

dalyko programos, kurso ar dalyko programos kursų skirtumų. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko 

programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turėtas išplėstinio kurso įvertinimas, įskaitos laikyti nereikia 

(pagal gimnazijoje priimtą pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo 

ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašą ). 

        59. Mokiniai, pasirinkę skirtingą dalyko kursą, pasirenkamąjį dalyką arba modulį, sudaro vieną 

laikinąją grupę. 

60. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos 

mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo nesimokė.  

61. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, gimnazija užtikrina galimybę įgyvendinti savo 

individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, siūlo keisti pasirinktus dalykus ar modulius.  

62. Privalomų ir laisvai pasirenkamų dalykų mokinio individualiame plane ne turi būti mažiau 

nei 8 dalykai, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 31,5 savaitinės pamokos. 

        63. Vienas mokinys IIIG kl. mokosi fizikos ir informacinių technologijų dalykų išplėstiniu 

kursu savarankiškai, konsultuojamas mokytojų, kadangi nesusidarė atskira laikinoji grupė. 

Vienas III G klasės mokinys lanko kas savaitę vieną pamoką fizikos ir vieną pamoką biologijos 

ir iš vienos pamokos biologijos (bendruojo kurso) bei vienos fizikos pamokos (bendruojo 

kurso)- atsiskaito, taip pat viena IVG klasės mokinė chemijos dalyko mokosi savarankiškai. 

          64. Dalykai:  

          64.1. Dorinis ugdymas:  

64.1.1.katalikų  tikyba (pagal mokinių pasirinkimą); 

     64.2.   kalbos: 

                 64.2.1. III G klasės mokiniai užsienio (anglų ) kalbos mokosi pagal B2 lygį; 

  64.2.2. IV G klasėje (mokiniai tęsia pradėtą mokytis anglų kalbos pagal B2 lygį); 

  64.2.3. užsienio kalba (rusų) -  pasirenkamasis dalykas. 

     64.3. technologijos: 

                64.3.1.  III G kl. mokiniai pasirinko  technologijų kryptį „Taikomasis menas, amatai ir 

dizainas“  

                64.3.2. IV G kl. mokiniai tęsia  technologijų  kurso programą „Taikomasis menas, 

amatai ir dizainas“ 

     64.4. fizinis ugdymas:  

                 64.4.1. fizinis ugdymas (pagal mokinių pasirinkimą). 

           64.5. žmogaus sauga: 

           64.5.1. žmogaus saugos ugdymo bendroji programa integruojama į vidurinio ugdymo    

                       fizinio ugdymo pamokas (III G kl.).   

           64.6. informacinės technologijos: 

  64.6.1. III G klasės mokiniai pasirinko dalyko programos bendrąjį kursą; 

          65.6.2. IVG  klasės mokiniai  tęsia dalyko programą (bendrasis kursas). 
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       65. Moduliai:  

            65.1. „Kalbos vartojimo, rašybos ir skyrybos įtvirtinimas“- IIIG kl.,  „Įvairūs kontekstai rašto 

darbuose ( rašytojų, poetų bei visuomeninių veikėjų)“ - IVG kl.,  (lietuvių kalba); 

65.2. „Anglų kalbos kalbinės raiškos tobulinimas - IIIG kl.; „ Anglų kalbos rašymo įgūdžių 

tobulinimas“ ,( užsienio ( anglų ) k.); 

            65.3. „Realieji skaičiai. Reiškiniai. Sekos“- IIIG kl.; „Integralinis skaičiavimas. Algebros ir 

analizės pradmenų kurso sisteminimas“, ( matematika); 
65.4. „Literatūrinio kūrinio analizė ir interpretacija“ ( lenkų kalba ) IIIG - IVG kl.. 

  66. Gimnazija padeda mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, 

planuoti tolesnį savo mokymąsi ir (ar) darbinę veiklą, karjerą.  

 

XII. NEFORMALIOJO VAIKŲ  ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE 

 

          67. Gimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje tiria ateinančių mokslo metų mokinių 

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

neformaliojo švietimo programas. 

          68. Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos. 

          69. Minimalus mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje -7 mokiniai. Mokinių 

grupės sudėtis per mokslo metus gali keistis.  

 

 

1- 4 KLASĖS 

Neformaliojo švietimo programos pavadinimas Skirta valandų per savaitę 

Choras ,,Pšepiurečka“  1 

Šokių būrelis „Saulės vaikai“ 1 

Dailė kitaip 1 

Informacinių technologijų būrelis „Išmanieji 

peliukai“  

1 

Mažųjų  aktorių būrelis   1 

Origami dirbtuvės  1 

Iš viso skirta valandų 6 

 

5- 8 KLASĖS 

Neformaliojo švietimo programos pavadinimas Skirta valandų per savaitę 

Choras ,,Pšepiurečka 1 

Šiuolaikinių šokių būrelis „Padaužos“ 1 

Medžio drožimo būrelis 1 

Kompiuterininkų būrelis 1 

Sporto būrelis „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 1 

Iš viso skirta valandų 5 

           

IG-IIG KLASĖS  

Neformaliojo švietimo programos pavadinimas Skirta valandų per savaitę 

Choras ,,Pšepiurečka 1 

Šiuolaikinių šokių būrelis „Just RELAX“  1 

Jaunieji muziejininkai 1 

Dramos būrelis 1 

Būrelis „ Matematika įdomiau“ 1 

Iš viso skirta valandų 5 

 

IIIG-IVG  KLASĖS 

Neformaliojo švietimo programos 

pavadinimas 

Skirta valandų per savaitę 
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Dramos būrelis 1 

Pramoginių šokių būrelis „ Elegancija“ 1 

Būrelis „Ugdymas karjerai“  1 

Tinklinio būrelis 1 

Būrelis „Mokyklos istorijos puoselėtojai“  1 

Būrelis „ Tėvyškės takeliais“ 1 

Iš viso skirta valandų 6 

 

XIII. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

70. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymą nustato Pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams tvarka. 

71. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir 

galias, vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. Mokytojus konsultuoja Vilniaus r. pedagoginės 

psichologinės tarnybos specialistai. 

72. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas vykdomas bendrosiose klasėse. 

73. Pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, neformaliojo vaikų švietimo programos  

pritaikomos, atsižvelgiant į nustatytus mokinio specialiuosiuos ugdymosi poreikius, mokinio, tėvų 

(globėjų) pageidavimus ir vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos 

tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis. 

 

XIV. SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

 

74. Gimnazija specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi teisės 

aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir gimnazijos vaiko 

gerovės komisijos rekomendacijomis. 

75. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

75.1. 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“; 

75.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, 

keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes; 

76. Specialioji pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

 

_________________ 

 

 

 

SUDERINTA  

Mokyklos tarybos 2019-09-30 

posėdžiu protokolu Nr. MT1-5 
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PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO LENTELĖ (1-4 KL.) 

2019-2020   M. M. 
 

Mokomieji dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius 

 

 

 
                                          

Dalykas 
Dalykų savaitinių pamokų skaičius 

1 

klasė 

2 

klasė 

 3-4 klasės 3/4 

klasė 3 

 

4 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 - - 1 

Lietuvių kalba 5 4 - - 5 

Gimtoji kalba (lenkų) 7 7 - - 7 

Užsienio kalba (anglų ) - 2 - - 2 

Matematika 4 5 - 1 4 

Pasaulio pažinimas 2 2 - - 2 

Dailė ir technologijos 2 2 1 - 1 

Muzika 2 2 - - 2 

Fizinis ugdymas 3 3 - - 3 

Iš viso pamokų: 26 28 1(28) 1(28) 27 

Pamokos, skiriamos mokinių ugdymo 

(si) poreikiams tenkinti  

 

2 

Neformaliojo švietimo valandos 6 

Tarifikuojamų valandų skaičius 91 
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PAGRINDINIO UGDYMO I-OSIOS DALIES PROGRAMOS (5-8 KL.) 

VYKDYMO LENTELĖ 

2019-2020 M. M. 

 
Mokomieji dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius 

 

 
                                          

Dalykas 
Dalykų savaitinių pamokų skaičius 

 

5 klasė 

 

6 klasė 

7-8 klasės  7/8 

klasė 7 8 
Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 - - 1 

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 - - 5 

Gimtoji kalba (lenkų) 5 5 - - 5 

Užsienio kalba (anglų ) 3 3 - - 3 

Matematika 4 4 - - 4 

Informacinės technologijos 1 1 1 - - 

Gamta ir žmogus 2 2 - - - 

Biologija - - 1 - 1 

Chemija - - -  2 - 

Fizika - - - 1 1 

Istorija 2 2 -  - 2 

Geografija - 2 - - 2 

Dailė  1 1 - - 1 

Muzika 1 1 - - 1 

Technologijos 2 2 1 - 1 

Fizinis ugdymas 3 3 - - 2 

Žmogaus sauga - 1 - 1 - 

                                     Iš viso: 30 33 3 (32) 4 (33) 29 

Pamokos, skiriamos mokinių 

ugdymo (si) poreikiams tenkinti 

(rusų kalba) 

- 1 - - 1 

Neformaliojo švietimo valandos 5 

Tarifikuojamų valandų skaičius 103 
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PAGRINDINIO UGDYMO II-OSIOS DALIES PROGRAMOS (IG - IIG KL.) 

VYKDYMO LENTELĖ 

2019-2020 M. M. 
 

Mokomieji dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalykai 
Savaitinių pamokų skaičius 

IG  klasė IIG klasė 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 

Lietuvių  kalba ir literatūra 4 5 

Gimtoji kalba (lenkų) 4 4 

Užsienio kalba (anglų) 3 3 

Matematika 3 4 

Informacinės technologijos 1 1 

Biologija 1 2 

Chemija 2 2 

Fizika  2 2 

Istorija 2 2 

Pilietiškumo pagrindai 1 1 

Geografija 2 1 

Ekonomika ir verslumas 1 - 

Dailė 1 1 

Muzika 1 1 

Technologijos 1,5 1 

Fizinis ugdymas 2 2 

Žmogaus sauga 0,5 - 

Privalomų ugdymo valandų skaičius 

mokiniui 
33 33 

Pasirenkamasis dalykas 

(pamokos mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti) 

  

Rusų kalba 1 1 

Lenkų kalba 

 „Lenkų kalbos, literatūros ir  

istorijos lobynas“ 

1 - 

Iš viso pamokų 35 34 

Neformalusis  švietimas 5 

Tarifikuojamų pamokų skaičius 74 



1 
 

 VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALYKŲ IR JŲ KURSŲ LENTELĖS   

2019-2021 M. UGDYMO PLANAS  

 
III klasė 

2019-2020 m. m.  

 

IV klasė 

2020-2021 m. m.  

 

Dalykai Bendrąjį 

kursą 

pasirinkusiųjų 

skaičius 

Išplėstinį 

kursą 

pasirinkusiųjų 

skaičius 

Laikinoji 

grupė 

Val. 

sk. 

Bendrąjį kursą 

pasirinkusiųjų 

skaičius 

Išplėstinį 

kursą 

pasirinkusiųjų 

skaičius 

Laikinoji 

grupė 

Val. 

sk. 

Dorinis ugdymas:         

Tikyba 16  1 1 16  1 1 

Kalbos:         

Lietuvių kalba ir literatūra  16 1 6  16 1 7 

Gimtoji kalba (lenkų) 16  1 4 16  1 4 

Užsienio kalba (anglų)  16 (B2) 1 3  16 (B2) 1 3 

Socialinis ugdymas:         

Istorija 1 15 1 3 1 15 1 3 

Matematika         

Matematika *  9 7 1 4 9 7 1 5 

Gamtamokslinis ugdymas:         

Biologija*  1 11 1 3 1 11 1 3 

Fizika*  4 1*** 1 2 4 1 1 2 

Menai ir technologijos:         

Taikomasis menas, amatai ir dizainas 16  1 2 16  1 2 

Kūno kultūra         

Fizinis ugdymas 16  1 2 16  1 2 

Žmogaus sauga**         

Privalomų ugdymo valandų skaičius 

mokiniui 

30 32 

Pasirenkamasis dalykas   
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Užsienio (rusų) kalba  16 (B2) 1 3  16 (B2) 1 3 

Informacinės technologijos* 4 1*** 1 1 4 1 1 1 

Dalykų moduliai    

 „Kalbos vartojimo, rašybos ir skyrybos 

įtvirtinimas“-III kl.,IV kl. (lietuvių kalba) 

16 1 1 16 1 1 

 „ Anglų kalbos kalbinės raiškos įgūdžių 

tobulinimas“,IIIG, „Anglų kalbos rašymo 

įgūdžių tobulinimas“ –IV kl.(užsienio 

(anglų) kalba) 

5 1 1 5 1 1 

„Realieji skaičiai. Reiškiniai. Sekos“-III kl.,  

 (matematika) 

7 1 1 - - - 

 „Literatūrinio kūrinio analizė ir 

interpretacija“ (gimtoji (lenkų) kalba) 

7 1 1 8 1 1 

Neformalusis ugdymas   

Dramos būrelis 1 1 

Pramoginių šokių būrelis „ Elegancija“ 1 1 

Būrelis „Ugdymas karjerai“  1 1 

Tinklinio būrelis 1 1 

Būrelis „Mokyklos istorijos puoselėtojai“  1 1 

Būrelis „ Tėvyškės takeliais“ 1 1 

Klasei skiriamas pamokų skaičius per 

savaitę vidurinio ugdymo programai 

įgyvendinti 

44 

 

45 

 

 

Kiekvieno mokinio savaitinis pamokų krūvis yra ne mažesnis kaip 31,5 pamokos ir ne didesnis kaip 35 pamokos. 

*-Mokiniai, pasirinkę skirtingą dalyko kursą, sudaro vieną laikinąją grupę. 

** - žmogaus sauga integruojama į  fizinio ugdymo tūrinį. 

***-Kadangi nesusidarė atskira laikinoji grupė, mokinys fizikos ir informacinių technologijų dalykų išplėstiniu kursu mokosi 

savarankiškai, konsultuojamas mokytojo. 
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VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALYKŲ IR JŲ KURSŲ LENTELĖS 

UGDYMO PLANAS 2019-2020 M.M. 

 
IV G klasė 

2019-2020 m. m.  

 

Dalykai Bendrąjį kursą 

pasirinkusiųjų skaičius 

Išplėstinį kursą 

pasirinkusiųjų 

skaičius 

Laikinoji grupė Val. sk. 

Dorinis ugdymas:     

Tikyba 12  1 1 

Kalbos:     

Lietuvių kalba ir literatūra  12 1 7 

Gimtoji kalba (lenkų) 12  1 4 

Užsienio kalba (anglų)  12 (B2) 1 3 

Socialinis ugdymas:     

Istorija* 4 8 1 3 

Matematika     

Matematika*  5 7 1 5 

Gamtamokslinis ugdymas:     

Biologija*  7 5 1 3 

Chemija** 1    

Menai ir technologijos:     

Taikomasis menas, amatai ir dizainas 12  1 2 

Kūno kultūra     

Fizinis ugdymas 12  1 2 

Žmogaus sauga***     

Privalomų ugdymo valandų skaičius mokiniui 30 

Pasirenkamasis dalykas     

Užsienio (rusų) kalba   11 (B2) 1 3 

Informacinės technologijos 6  1 1 

Dalykų moduliai   
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 „Įvairūs kontekstai rašto darbuose (rašytojų, poetų bei 

visuomeninių veikėjų )“ (lietuvių kalba) 

12 1 1 

„Anglų kalbos rašymo įgūdžių tobulinimas“ 7 1 1 

 „Integralinis skaičiavimas. Algebros ir analizės pradmenų 

kurso  sisteminimas“ (matematika) 

5 1 1 

 „Literatūrinio kūrinio analizė ir interpretacija“ (gimtoji 

kalba (lenkų) 

7 1 1 

Neformalusis ugdymas  

Dramos būrelis 1 

Pramoginių šokių būrelis „ Elegancija“ 1 

Būrelis „Ugdymas karjerai“  1 

Tinklinio būrelis 1 

Būrelis „Mokyklos istorijos puoselėtojai“  1 

Būrelis „ Tėvyškės takeliais“ 1 

Klasei skiriamas pamokų skaičius per savaitę vidurinio 

ugdymo programai įgyvendinti 

 

44 

 

*-Mokiniai, pasirinkę skirtingą dalyko kursą, sudaro vieną laikinąją grupę. 

**-Kadangi nesusidarė atskira laikinoji grupė, mokinys chemijos dalyko bendruoju kursu mokosi savarankiškai, konsultuojamas 

mokytojo. 

*** - žmogaus sauga integruojama į fizinio ugdymo tūrinį 

Kiekvieno mokinio savaitinis pamokų krūvis yra ne mažesnis kaip 31,5 pamokos ir ne didesnis kaip 35 pamokos. 

 

 
 

 

 

 



Priedas 1 

 

 

2019-2020 MOKSLO METŲ 

DIENŲ, SKIRTŲ KULTŪRINEI, MENINEI, PAŽINTINEI, KŪRYBINEI, SPORTINEI, 

PRAKTINEI, PREVENCINEI BEI SOCIALINEI VEIKLAI PLANAS 

 

Data Dienos pavadinimas Atsakingi už veiklos 

organizavimą 

2019- 09 - 02 Mokslo ir žinių diena. N. Maslauskaitė, IVG klasė 

2019- 12 - 20 Bendruomenės susitikimas ,,Prie 

Kalėdinio stalo”. 

Tikybos, dailės ir technologijų 

mokytojai, dramos būrelis. 

2020- 03 - 04 Šv. Kazimiero - mokyklos globėjo 

diena. 

Tikybos, muzikos, technologijų 

mokytojai, dramos būrelis, 1-8, 

IG-IVG kl. vadovai 

2020- 03 - 20 Išvykų diena 1-8, IG-IVG klasių vadovai 

2020-birželio 

mėn. (data bus 

tikslinama) 

Piligriminė kelionė kun. prelato J. 

Obrembskio pašvęstam gyvenimui 

atminti  

Klasių vadovai, tikybos mokytojas 

2020- 06 - 10 iki 

2020- 06 - 22 

Projektinės veiklos  dienos. Metodinių grupių nariai, 5-8, IG-

IIIG klasių vadovai 

2020- 06 - 23 Mokslo metų baigimo šventė 5- 6 klasės, A. Simaškienė,  

R. Jočienė 
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Priedas 2   

 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS KRYPČIŲ  

SĄRAŠAS 
 

Eil. 

Nr. 

Socialinės-pilietinės veiklos 

kryptys 
Veikla Atsakingi asmenys 

1. Pilietinė  veikla  Dalyvavimas pilietinėse akcijose 

gimnazijoje. 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

 Aktyvi veikla klasės ar/ir 

gimnazijos savivaldoje. 

Savanoriška pagalba kitoms 

organizacijoms. 

2. 

 

Darbinė veikla Dekoracijų ruošimas, salės 

apipavidalinimas; 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai  

Kabinetų, kitų gimnazijos 

patalpų tvarkymas, smulkus 

remontas. 

Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams  

3. Ekologinė veikla Gimnazijos aplinkos tvarkymas; 

Dalyvavimas akcijoje „Darom“. 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

4. Projektinė veikla Dalyvavimas pilietinio ugdymo, 

prevenciniuose, socialiniuose, 

profesinio orientavimo 

projektuose ir renginiuose, 

parodose.  

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

5. Socialinė veikla 

 

Pagalba klasės vadovui,  rengiant 

įvairią medžiagą, sportinių 

varžybų organizavimas 

gimnazijoje. 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

 

 

____________________ 

 
 


