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PATVIRTINTA   
Jurbarko Vytauto Didžiojo  
progimnazijos direktoriaus  
2022 m. rugpjūčio 31 d.  
įsakymu Nr. V1–215   

 
2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO (PIRMOS 

DALIES) PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.  2022–2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo (pirmos dalies) programų ugdymo 

planas reglamentuoja pradinio, pagrindinio ugdymo (pirmos dalies) programų, pradinio ir 
pagrindinio ugdymo individualizuotų programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo 
vaikų švietimo programų įgyvendinimą, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais 
teisės aktais, parengiamas  2022–2023 mokslo metų progimnazijos ugdymo planas. 

2. Ugdymo plano tikslas – apibrėžti ugdymo programų vykdymo reikalavimus progimnazijos 
ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias galimybes kiekvienam 
mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir 
dalykinių kompetencijų. 

3. Ugdymo plano uždaviniai: 
3.1. pateikti ugdymo proceso organizavimo gaires; 
3.2. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti. 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 
4.1. laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis 

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti; 
4.2. ugdymo planas – progimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais; 
4.3. pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

5. Ugdymo turinys įgyvendinamas, vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 
įsakymu Nr. V-1309, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-
2433, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal 
formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 
organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 
m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 ir kt. 

6. Ugdymo programoms įgyvendinti Progimnazijoje rengiamas ugdymo planas vieneriems mokslo 
metams. 
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II SKYRIUS 
UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 
7. 2022–2023 mokslo metai: 

Klasės 1–4 5–8 

Mokslo metų pradžia/ 
ugdymo proceso pradžia 

2022-09-01 

Pusmečių trukmė 
1-asis: 2022-09-01–2023-01-31 

2-asis: 2022-02-01–
2023-06-08 

2-asis: 2023-02-01–2023-06-22 

Rudens atostogos 2022-10-31–2022-11-04 
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022-12-27–2023-01-06 

Žiemos atostogos 2023-02-13–2023-02-17 

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

Ugdymo proceso pabaiga 2023-06-08 2023-06-22 

Ugdymo proceso trukmė 
savaitėmis (dienomis) 

35 (175) 37 (185) 

Vasaros atostogos 
2023-06-09– 
2023-08-31 

2023-06-23–2023-08-31 

 
8. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, 

keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar 
esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 
kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, reglamentuojama Bendrųjų ugdymo planų 7 
priede. Ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas 
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (vadovaujantis 2020-12-09 direktoriaus 
įsakymu Nr.V1-204 patvirtinta „Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka“). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 
PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS 

 
9. Ugdymo planą rengia direktoriaus 2022 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V1-144 sudaryta darbo 

grupė. 
10. Ugdymo planą direktorius tvirtina iki mokslo metų pradžios, suderinęs projektą su 

Progimnazijos taryba (2022 m. birželio 23 d. posėdžio protokolas Nr. V2–1), taip pat su Jurbarko 
rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. 

11. Ugdymo plane susitarta, kiek dienų/pamokų per mokslo metus bus skirta mokinių pažintinei, 
kultūrinei, meninei kūrybinei veiklai: 
11.1. nepamokine forma bus vykdoma:  

Data Veikla Organizatoriai 
Dalyvaujančios 

klasės 
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2022 m. rugsėjo 1 d. 
Mokslo metų pradžios 

šventė. 

Diana Aksamitauskienė 
Algimanta Norkaitienė 
Laimutė Jancevičienė 
Lijana Kriaučiūnienė 

1–8 

2022 m. gruodžio mėn. Kalėdinė šventė. 

Diana Aksamitauskienė 
Loreta Songailienė 
Rosita Sungailienė 
Janina Unguraitienė 
Laimutė Stanienė 

1–8 

2023 m. gegužės mėn. Pavasario šventė. 

Diana Aksamitauskienė 
Loreta Songailienė 
Rosita Sungailienė 
Vilija Levgardienė 
Laimutė Stanienė 

1–8 

2022–2023 m. m. 
Edukacinių renginių, 

išvykų, ekskursijų diena. 
Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai 
1–8 

2023 m. birželio mėn. 
Mokslo metų baigimo 

šventė. 

Gailutė Mencienė 
Zita Ambrakaitienė 

Elena Bakšienė 
1–4 

Diana Aksamitauskienė 
Algimanta Norkaitienė 
Laimutė Jancevičienė 

Elena Bakšienė 

5–8 

11.2. veikla įtraukiama į mėnesio planą; 
11.2.1. organizatoriai prieš dvi savaites parengia veiklos (išskyrus edukacines išvykas, 

ekskursijas) aprašą ir suderina su administracija. Aprašas ne vėliau kaip prieš 3 dienas 
skelbiamas bendruomenei; 

11.2.2. veiklą el. dienyne fiksuoja klasių vadovai. Dalykų mokytojai ilgalaikiuose planuose 
numato ne mažiau kaip vienos savaitės rezervines pamokas; 

11.3. veikla per mokomųjų dalykų pamokas (nuosekliai per mokslo metus): 
11.3.1. 1–4 klasėse veiklai skiriama iki 10 pamokų. Taip pat organizuojama viena lietuvių 

kalbos ugdymo diena; 
11.3.2. 5–8 klasėse: 

Dalykas 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė 
Lietuvių kalba ir literatūra 2 2 2 2 
Užsienio kalba (pirmoji) 2 2 2 2 
Užsienio kalba (antroji) - 2 2 2 
Dorinis ugdymas 2 2 2 2 
Istorija 2 2 2 2 
Geografija - 2 2 2 
Matematika 2 2 2 3 
Informacinės technologijos 1 1 - 1 
Gamta ir žmogus 2 2 - - 
Biologija - - 2 1 
Fizika - - 2 2 
Chemija - - - 2 
Technologijos 2 2 2 2 
Dailė 2 2 2 2 
Muzika 2 2 2 2 
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Fizinis ugdymas 2 2 2 2 
11.3.3. mokytojai pamokas planuoja ilgalaikiuose planuose ir fiksuoja el. dienyne skiltyje 

„Bendras klasės darbas“; 
11.4. įgyvendinant ugdymo turinį, dalykų ir pradinių klasių mokytojai suplanuoja ir veda 

„pamokas kitaip“. Apie vedamą pamoką mokytojas informuoja metodinės grupės 
pirmininką (pamoka įtraukiama į mėnesio planą). Mokytojams sudaromos sąlygos stebėti 
šias pamokas (suderinus su administracija). Informacija apie „pamokas kitaip“ viešinama 
progimnazijoje ir už jos ribų; 

12. Dalykinės olimpiados, konkursai organizuojami pagal direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. 
įsakymu Nr. V1–165 patvirtintą tvarkos aprašą. 

13. Dalykų mokytojai siūlo mokiniams dalyvauti mokamuose konkursuose: 
13.1. susidomėjusių mokinių tėvus, globėjus informuoja apie konkurso sąlygas; 
13.2. dalyvaujančių mokinių sąrašą pateikia metodinės grupės pirmininkui; 
13.3. metodinių grupių pirmininkai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui suderina konkurso 

vykdymo datą, laiką, vietą. 
14. Progimnazijoje vykdomi ilgalaikiai ir trumpalaikiai projektiniai darbai: 

14.1. 3–4 klasėse mokytojai rengia ir vykdo vienos temos trumpalaikius projektinius 
darbus klasei ar srautui. Trumpalaikių projektinių darbų turinys integruojamas į dalyko 
ugdymo turinį. Projektinio darbo turinys atsispindi ilgalaikiuose planuose ir el. dienyno 
pamokos turinyje. Mokytojas pristato projektinio darbo temą, aptaria su mokiniu darbo 
metodus, formą, planuoja pristatymo datą. Projektinis darbas vertinamas formuojamuoju 
vertinimu įrašant į el. dienyną; 

14.2. 5–8 klasėse mokytojai rengia ir vykdo: 
14.2.1. trumpalaikius projektinius darbus. Trumpalaikių projektinių darbų turinys 

integruojamas į dalyko ugdymo turinį. Projektinio darbo turinys atsispindi ilgalaikiuose 
planuose ir el. dienyno pamokos turinyje; 

14.2.2. ilgalaikių projektinių darbų temos derinamos dalykų metodinėse grupėse iki spalio 1 
d.; 

14.2.3. iki spalio 16 d. mokiniai renkasi projektinių darbų temas ir vadovus; 
14.2.4. Metodinė taryba parengia ilgalaikių projektinių darbų teminį sąrašą iki lapkričio 1 d. 

ir teikia tvirtinti progimnazijos direktoriui; 
14.2.5. ilgalaikis projektinis darbas vykdomas lapkričio–gegužės mėnesiais; 
14.2.6. ilgalaikiai projektiniai darbai vykdomi paruošus projektinio darbo programą pagal 

Metodinės tarybos patvirtintą formą (priedas Nr.12); 
14.2.7. ilgalaikiai projektiniai darbai fiksuojami el. dienyne; 

14.3. projektiniai darbai vertinami pagal programoje nurodytus kriterijus ir vertinimo 
formą, įvertinimą įrašant į atitinkamo dalyko dienyną; 

14.4. gegužės mėnesį progimnazijoje organizuojamas projektinių darbų pristatymas; 
14.5. progimnazija kaupia geriausių darbų banką skaitmeninėse laikmenose, eksponuoja 

geriausius darbus skaitykloje arba kitose edukacinėse erdvėse. 
15. Adaptacinis laikotarpis: 

15.1. 1 klasių mokiniams skiriamas trijų mėnesių, 5 klasių ir naujai atvykusiems 
mokiniams – vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis, kurio metu mokytojai, klasių vadovai, 
pagalbos mokiniui specialistai, tėvai stebi mokinio individualią pažangą ir integraciją į 
ugdymo procesą; 

15.2. pasibaigus adaptaciniam laikotarpiui atliekamos mokinių, jų tėvų, mokytojų 
apklausos. Jų rezultatai aptariami klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų, 
administracijos pasitarimuose, Vaiko gerovės komisijos posėdyje. Išvados ir 
rekomendacijos aptariamos individualiai, pristatomos mokinių tėvų susirinkimuose. 
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16. Ugdymo turinį mokytojai planuoja vadovaudamiesi Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu direktoriaus 2018-08-28 įsakymu Nr. V1-211). 
17. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: 

17.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programa (Mokymosi mokytis, 
Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių) yra 
integruota į Bendrųjų programų turinį; 

17.2. etninės kultūros ugdymas 1–4 klasėse integruojamas į visų mokomųjų dalykų 
ugdymo turinį, klasės vadovo, neformaliojo vaikų švietimo veiklą; 

17.3. sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa 1–8 klasėse 
integruojama į visų mokomųjų dalykų ugdymo turinį, klasės vadovo ir neformaliojo vaikų 
švietimo veiklą; 

17.4. žmogaus saugos bendroji programa 1–4 klasėse integruojama į mokomųjų dalykų 
ugdymo turinį, neformaliojo vaikų švietimo veiklą, 5, 7 klasėse mokoma kaip atskiro 
dalyko; 

17.5. pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa 5–8 klasėse integruojama į 
mokomųjų dalykų ugdymo turinį (priedas Nr.2),klasės vadovo, neformaliojo vaikų švietimo 
veiklą; 

17.6. ugdymo karjerai programa 1–8 klasėse integruojama į mokomųjų dalykų ugdymo 
turinį (priedas Nr.2), klasės vadovo veiklą, neformaliojo vaikų švietimo veiklą; 

17.7. korupcijos prevencijos programa 2022–2023 m. m. 5–8 klasėse integruojama į 
dorinio ugdymo, istorijos mokomuosius dalykus, klasės vadovo veiklą; 

17.8. progimnazija dalyvauja nuoseklioje ir ilgalaikėje patyčių prevencijos programoje 
Olweus, 3a klasė dalyvauja Antro žingsnio prevencinėje programoje. 

17.9. prevencinė programa, ugdanti mokinių socialines ir emocines kompetencijas, 
apimanti smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą (įgyvendinama vadovaujantis rekomendacijomis, 
patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 metų kovo 22d. 
įsakymu Nr. V-190) integruojama į visų mokomųjų dalykų turinį, klasės vadovo veiklą; 

17.10. 1–4 klasių mokytojos ilgalaikiame plane numato dalykus, į kuriuos integruojamos 
prevencinės programos; 

17.11. į ugdymo ir dalykų turinį integruojama: 
17.11.1. 5-8 klasėse nacionalinio saugumo klausimai - į socialinį ugdymą ir klasės 

vadovo veiklą; 
17.11.2. 1-8 klasėse informacinis raštingumas - į visų dalykų turinį ir klasės vadovo 

veiklą; 
17.11.3. 5-8 klasėse verslumas ir finansinis raštingumas - į matematiką, technologijas, 

klasės vadovo veiklą. 
18. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas: 

18.1. progimnazija sudaro galimybes ir siūlo kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam 
nepalankias socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių, pasirinkti jo pomėgius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo 
švietimo programas; 

18.2. minimalus mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje – 12 mokinių; 
18.3. mokslo metų pabaigoje, anketomis individualiai apklausiant mokinius, nustatomi 

neformaliojo švietimo veiklų poreikiai ir, atsižvelgiant į juos, siūlomos neformaliojo 
švietimo programos; 

18.4. neformaliojo švietimo veiklos programa rengiama pagal formą (ugdymo turinio 
planavimo tvarkos aprašo priedas Nr.7); 
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18.5. mokinys, pageidaujantis lankyti būrelį, teikia prašymą (už vaiką iki 14 metų teikia 
vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 metų – turintis vieno iš tėvų raštišką pritarimą) 
direktoriui; 

18.6. jei mokinys nori keisti būrelį ar jo atsisakyti, tai gali daryti pusmečio pabaigoje 
(mokinio tėvai rašo prašymą); 

18.7. neformaliojo vaikų švietimo būrelių veiklos vykdomos nuo rugsėjo 13 d. iki gegužės 
31 d.; 

18.8. ne rečiau kaip vieną kartą per metus būreliai atsiskaito progimnazijos bendruomenei 
už nuveiktą darbą (paruošia parodą, dalyvauja renginiuose, konkursuose, projektuose ar kita 
forma); 

18.9. neformaliojo švietimo veiklas įgyvendina būreliai: 
Eil.
Nr. 

Būrelio pavadinimas Klasė Vadovo v., pavardė 

1. Anglų kalbos būrelis „Mokytis smagu“ 1 Nadežda Labinskienė 
2. Skaičiuok, mąstyk, spręsk 5–6 Vida Dobilienė 
3. Sportinių žaidimų būrelis ( berniukų grupė) 1–4 Vaidas Greičius 
4. Šiuolaikinių dainų grupė „Opa pa“ 1–4 Marija Galbuogienė 
5. Šokių būrelis  1–5 Jurgita Eidokaitienė 
6. Judriųjų žaidimų būrelis ( mergaičių grupė) 1–4 Laimutė Stanienė 
7. Dailės būrelis 1–8 Nijolė Kapačinskienė 
8. Skautų būrelis 1–8 Sigita Norkienė 

9. 
Lankstyk ir spalvink – matematinių 
modelių dirbtuvės 

7–8 Vida Dobilienė 

10. Technologijų būrelis „Pats gaminu“ 5–8 Jolanta Kundrotienė 
11. Kūrybinės dirbtuvės 5–8 Žydrūnė Matukaitienė 

12. Gamtos tyrėjų studija  5–8 
Rita Lazdauskienė 
Asta Muleikienė 

13. Dainavimo būrelis „Pokštas“ 5–8 Marija Galbuogienė 
14. Etninės kultūros būrelis 5–8 Rosita Sungailienė 
15. Sporto būrelis (mergaičių grupė) 5–6 Laimutė Stanienė 
16. Sporto būrelis (berniukų grupė) 5–8 Vaidas Greičius 
17. Tinklinio būrelis (mergaičių grupė) 7–8 Laimutė Stanienė 
18. Vokiečių kalbos būrelis 7–8 Daiva Ambrutaitytė 

19. 
Noriu padovanoti TAU ( atvirukų ir 
suvenyrų kūrimas) 

5–8 Loreta Knašienė 

20. Geografijos būrelis  5–8 Rosita Sungailienė 
21. Anglų kalbos būrelis „Pažinkime gamtą“ 5–6 Kristina Sinkienė 

 
19. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimas. 

19.1. socialinė–pilietinė veikla 5–8 klasių mokiniams yra privaloma, jos trukmė per 
mokslo metus ne mažiau kaip10 valandų, besimokantiems pagal individualizuotą programą 
– ne mažiau kaip 5 valandos (VGK 2018 m. birželio 19 d. posėdžio protokolas Nr. 24/N111-
362); 

19.2. mokiniai, savarankiškai atlikę socialinę–pilietinę veiklą, klasės vadovui pateikia tai 
patvirtinantį dokumentą. 

20. Progimnazija sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną ilgųjų pertraukų metu užsiimti aktyvia 
veikla. Vykdant veiklą lauke, suteikiamas sportinis inventorius. 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 
21. Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui: 

21.1. atvykusiam mokytis iš užsienio (priedas Nr.3); 
21.2. turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių (priedas Nr.3). 

22. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami, vadovaujantis 2022 m. birželio 3 d. direktoriaus 
įsakymu Nr. V1-178 patvirtintu Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, 
Bendrosiomis programomis, Ugdymo programų aprašu. 

 
KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 
 

23. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. Vadovaujantis Lietuvos 
higienos norma HN 21:2017, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 
m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773, ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis.  

24. Progimnazija vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Vadovaudamasi turimais 
duomenimis apie mokinių mokymosi krūvį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso 
koregavimo, siekdama sumažinti mokymosi krūvį. 

25. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius, suderinus su mokinių tėvais (globėjais, 
rūpintojais), skiriamas pirmos klasės mokiniams informacinėms technologijoms ir penktos 
klasės mokiniams anglų kalbai mokyti. 

26. Progimnazija užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 
kontrolinis darbas. Kontroliniai darbai skiriami vadovaujantis „Mokinių pažangos ir pasiekimų  
vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu 2022 m. birželio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-178. 

27. Užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 
27.1. turi atitikti mokinio galias; 
27.2. turi būti tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėti 

siekti numatytų mokymosi tikslų; 
27.3. neturi būti skiriamos atostogoms; 
27.4. neturi būti skiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams 

įgyvendinti; 
27.5. rekomenduojami ne didesnės apimties, kaip 1–2 klasių mokiniams – 0,5 valandos, 

3–4 klasių mokiniams – 1 valandos, 5–6 klasių mokiniams – 1,5 valandos, 7–8 klasių 
mokiniams – 2 valandų per dieną. 

28. Esant poreikiui, mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės arba ilgalaikės konsultacijos. 
Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi 
krūvį. Ilgalaikės konsultacijos (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi krūvį. 
Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie 
mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos formą ir, vykstant konsultacijoms, apie 
mokinio daromą pažangą. 

29. Mokinys gali būti atleidžiamas nuo menų ir fizinio ugdymo privalomų pamokų ar jų dalies 
lankymo pagal numatytą progimnazijos tvarką (priedas Nr.4). 

 
PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI 
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30. Už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos teikimo organizavimą 

atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 
31. Mokymosi pagalba teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga: 

31.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų; 
31.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų užduočių įvertinimą; 
31.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus; 
31.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta bendrosiose 

programose, ir mokinys nedaro pažangos; 
31.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas 

įvertinimas; 
31.6. jei pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir jis siekia domėtis pasirinkta mokymosi 

sritimi; 
31.7. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu ar mokantis nuotoliniu 

būdu; 
31.8. kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

32. Teikiant mokymosi pagalbą turi būti stebima mokinio daroma pažanga. 
33. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus mokytojai laiku informuoja klasės vadovą, švietimo 

pagalbos specialistus, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kartu tariasi, kaip organizuoti 
veiksmingą mokymosi pagalbą. 

34. Mokymosi pagalba teikiama: 
34.1. dalyko pamokoje, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.; 
34.2. skiriant trumpalaikes arba ilgalaikes konsultacijas; 
34.3. konsultaciniuose centruose. 
34.4. 5 klasėse per dvi lietuvių kalbos ir dvi matematikos savaitines pamokas klasėje 

dirbant dviem šių mokomųjų dalykų mokytojams. 
34.5. pagal galimybes mokytojo padėjėjo. 
34.6. sudarant sąlygas atlikti namų darbų užduotis progimnazijoje, ypač tiems mokiniams, 

kurie gyvena nepalankioje socialinėje aplinkoje. 
35. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumas nuolat analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas 

pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką, vadovaujantis direktoriaus 2018 m. 
rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1-210 „Dėl mokinio individualios pažangos įsivertinimo tvarkos 
aprašo tvirtinimo“. 

36. Siekiant individualios kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, pradinių klasių mokytojos, 
klasių vadovai per metus inicijuoja ne mažiau kaip tris tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimus 
(susirinkimus, diskusijas, individualius pokalbius), į kuriuos, reikalui esant, gali būti kviečiami 
progimnazijos administracijos atstovai, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui ir kiti specialistai. 

37. Kilus sunkumams dėl mokinio elgesio, pamokų lankomumo, socialinių įgūdžių stokos ir kt. 
mokiniui teikiama švietimo pagalba: 

37.1. mokytojo pagalba: 
37.1.1. su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) aiškinasi priežastis; 
37.1.2. jei situacija nesikeičia, informuoja klasės vadovą; 

37.2. klasės vadovas: 
37.2.1. konsultuodamasis su kitais mokinį mokančiais mokytojais, detaliai išanalizuoja 

susidariusią situaciją; 
37.2.2. bendrauja su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais), išsiaiškina kokios pagalbos 

reikia; 
37.2.3. bendrauja su administracija ir situaciją analizuoja kartu su pagalbos mokiniui 

specialistais; 
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37.2.4. nustačius, kad mokiniui reikia nuolatinės priežiūros ar tęstinės pagalbos, teikia 
prašymą progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sekretoriui dėl švietimo pagalbos 
skyrimo (priedas Nr.5). 

37.3. Vaiko gerovės komisija: 
37.3.1. nusprendžia kokia pagalba bus teikiama mokiniui; 
37.3.2. rekomenduoja sudaryti pagalbos vaikui planą (priedas Nr.6.) 

 
ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS 
ORGANIZACIJOS PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

38. Progimnazija, atvykus mokiniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 
pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą: 
38.1. sudaro galimybes mokymosi tęstinumui pagal atvykusiųjų ir/ar grįžusiųjų į Lietuvą 

pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą; 
38.2. priima mokytis, vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556; 

38.3. tėvų (globėjų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 
šešeri metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu užsienio valstybėje vaikas 
buvo ugdomas mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas 
ir tėvai (globėjai) pateikia tai patvirtinančius įrodymus; 

38.4. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdžiusį 
Lietuvoje pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą; 

38.5. išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais, 
švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

38.6. informuoja Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto 
skyrių; 

38.7. sudaro mokinio mokymosi individualų planą ( priedas Nr.3), atsižvelgdama į jo 
mokymosi pasiekimus; 

38.8. numato adaptacinio laikotarpio trukmę, teikiamos pagalbos formas ir būdus, 
progimnazijos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų ir rūpintojų) įsipareigojimus. 

 
SEPTINTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 
 
39. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti sudaromos laikinosios grupės. 
40. Minimalus mokinių skaičius laikinojoje grupėje – 12. Jei pakanka mokymo lėšų, mokinių 

skaičius gali būti ir mažesnis. 
41. Sudaromos laikinosios grupės, jungiant 1–8 klasių mokinius per šių dalykų pamokas: 

41.1. dorinis ugdymas (evangelikų liuteronų tikyba, tikyba, etika); 
41.2. užsienio kalboms, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 20 mokinių pradinio ugdymo 

programoje, ne mažiau kaip 21 mokinys – pagrindinio ugdymo programose; 
41.3. informacinių technologijų; 
41.4. technologijų mokymui, jei klasėje yra ne mažiau kaip 21 mokinys. 
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AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ UGDYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 
 
42. . 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. 

43. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 
Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik pritarus gydytojų 
konsultacinei komisijai. 

44. Mokiniui, mokomam namie, parengiamas individualus ugdymo planas (priedas Nr. 7) 
45. Dalykų mokytojai parengia mokymo namie programas (Ugdymo turinio planavimo tvarkos 

aprašo priedas Nr. 8). 
46. Mokiniui, mokomam namie, skiriama savaitinių pamokų: 1–3 klasėse – 9, 4 klasėje – 11, 5–6 

klasėse – 12, 7–8 klasėse – 13. 
47. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), direktoriaus įsakymu leidus, mokinys gali 

nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio 
individualiam ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. Tėvų 
pageidavimu mokiniui sudaroma galimybė kai kurias pamokas lankyti progimnazijoje, dalyvauti 
neformaliojo švietimo veikloje, klasės ir progimnazijos renginiuose. 

48. Progimnazijos sprendimu gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę mokinio 
pasiekimams gerinti. 

49. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį namie mokomų mokinių ugdymo rezultatus aptaria 
progimnazijos Vaiko gerovės komisija. 

50. Progimnazijos nuostatuose įteisintas ugdymosi šeimoje proceso organizavimo būdas. 
Progimnazija padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą šeimoje, 
vadovaudamasi Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR vyriausybės 
2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504. 

 
III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 
51. Pamokų skaičius Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per dvejus mokslo metus ir 

per savaitę, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min ir 2–4 klasėse – 45 minutės: 
Klasė 

 
 
 
 
Dalykai 

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Iš viso 
skiriama 
pamokų 
pradinio 
ugdymo 

programai 
Dorinis ugdymas (tikyba, 
evangelikų liuteronų 
tikyba arba etika) 

35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 
140 (4) 1–2 klasė 3–4 klasė 

70 (1; 1) 70 (1;1) 

Lietuvių kalba 
280 (8) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 

1015 (29) 
1–2 klasė 3–4 klasė 
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525 (8; 7) 490 (7; 7) 

Užsienio kalba (anglų) 
0 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

210 (6) 1–2 klasė 3–4 klasė 
70 (2) 140 (4) 

Matematika 
140 (4) 175 (5) 175 (5) 175 (5) 

665 (19) 1–2 klasė 3–4 klasė 
315 (4; 5) 350 (5; 5) 

Informacinės 
technologijos 

35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 
140 (4) 1–2 klasė 3–4 klasė 

70 (1; 1) 70 (1; 1) 

Pasaulio pažinimas 
70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

280 (8) 1–2 klasė 3–4 klasė 
140 (2; 2) 140 (2; 2) 

Dailė ir technologijos 
70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

280 (8) 1–2 klasė 3–4 klasė 
140 (2; 2) 140 (2; 2) 

Muzika 
70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

280 (8) 1–2 klasė 3–4 klasė 
140 (2; 2) 140 (2;2) 

Šokis. Teatras. 
35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 

140 (4) 1–2 klasė 3–4 klasė 
70 (1; 1) 70 (1; 1) 

Fizinis ugdymas 
105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 

420 (12) 1–2 klasė 3–4 klasė 
210 (3; 3) 210 (3; 3) 

Iš viso privalomų 
pamokų skaičius per 
mokslo metus, savaitę 

840 (24) 910 (26) 910 (26) 910 (26) 3570 (102) 

Pamokos, skiriamos 
mokinių ugdymosi 
poreikiams tenkinti 

4 1 4 2 11 

Neformalusis švietimas 4 2 4 4 14 
 

52. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro: privalomos pamokos visiems klasės mokiniams; 
pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti; pamokos dalyko, kuriam mokyti 
klasė dalijama į grupes; valandos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti. 

53. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių poreikius: 
53.1. 1 klasėje 1 savaitinė pamoka skiriama lietuvių kalbai mokyti, sudarant 2 grupes; 
53.2. 3 klasėje 1 savaitinė pamoka papildomai skiriama matematikai mokyti; 
53.3. 1–4 klasėse 1 pamoka skiriama informacinėms technologijoms. 

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 
 

54. Ugdymo sričių/ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 
54.1. dorinis ugdymas: 
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54.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 
tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą; 

54.1.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 
(globėjų) pateiktą prašymą. 

54.2. pirmosios užsienio kalbos mokymas: 
54.2.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 
54.2.2. progimnazija siūlo ne mažiau kaip vieną kalbą iš dviejų Europos kalbų (anglų, 

vokiečių); 
54.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

54.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui 
skirto ugdymo laiko, 1/4 – organizuoti ugdymą tyrinėjimams palankioje aplinkoje, 
natūralioje gamtinėje (pvz. parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, 
laboratorijose; 

54.3.2. socialiniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/4 pasaulio pažinimo dalyko laiko 
ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje 
aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 

54.4. fizinis ugdymas: 
54.4.1. mokiniai, turintys sveikatos sutrikimų, ugdomi pagal tvarką (priedas Nr. 8). 

54.5. meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika): 
54.5.1. technologiniam ugdymui skiriama 1/3 dailės ir technologijų dalykui skiriamo laiko. 

54.6. informacinės technologijos: 
54.6.1. atskira pamoka (panaudojant pamokas, skirtas mokinių ugdymosi poreikiams 

tenkinti) ugdomi mokinių skaitmeninio raštingumo gebėjimai, mokoma kūrybiško ir 
atsakingo šiuolaikinių technologijų naudojimo, saugaus ir atsakingo elgesio 
skaitmeninėje aplinkoje, skaitmeninio turinio kūrimo. 

 
IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  
 

PIRMASIS SKIRSNIS 
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

55. Pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per dvejus mokslo metus 
ir per savaitę, kai pamokos trukmė 45 min.: 

Klasė 
 
 
 
 
Dalykai 

5 6 7 8 

Pagrindinio 
ugdymo 

programos 
dalyje (5–8 

klasės) 

Dorinis ugdymas (etika arba 
tikyba, evangelikų liuteronų tikyba) 

37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 
148 (4) 

74 (1; 1) 74 (1; 1) 

Lietuvių kalba ir literatūra 
185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 

740 (20) 
370 (5; 5) 370 (5; 5) 

Užsienio kalba (1-oji, anglų) 
111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 

444 (12) 
222 (3; 3) 222 (3; 3) 

Užsienio kalba (2-oji,rusų arba 
vokiečių) 

0 74 (2) 74 (2) 74 (2) 
222 (6) 

74 (0; 2) 148 (2; 2) 
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Matematika 
148 (4) 185 (5) 148 (4) 185 (5) 

666 (18) 
333 (4; 5) 333 (4; 5) 

Informacinės technologijos 
37 (1) 37 (1) 0 37 (1) 

111 (3) 
74 (1; 1) 37 (1; 0) 

Gamta ir žmogus 
74 (2) 74 (2) - 

148 (4) 
148 (2; 2) - 

Biologija 
- 74 (2) 37 (1) 

111 (3) 
- 111 (2; 1) 

Chemija 
- - 74 (2) 

74 (2) 
- 74 (0; 2) 

Fizika 
- 37 (1) 74 (2) 

111 (3) 
- 111 (1; 2) 

Istorija 
74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2 

296 (8) 
148 (2; 2) 148 (2; 2) 

Socialinė-pilietinė veikla 
10 10 10 10 

40 
20 20 

Geografija 
- 74 (2) 74 (2) 74 (2) 

222 (6) 
74 (0; 2) 148 (2; 2) 

Dailė 
37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

148 (4) 
74 (1; 1) 74 (1; 1) 

Muzika 
37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

148 (4) 
74 (1; 1) 74 (1;1) 

Technologijos 
74 (2) 74 (2) 74 (2) 37 (1) 

259 (7) 
148 (2; 2) 111 (2; 1) 

Fizinis ugdymas 
111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 

444 (12) 
222 (3; 3) 222 (3; 3) 

Žmogaus sauga 
37 (1) - 37 (1) - 

74 (2) 
37 (1; 0) 37 (0; 1) 

Pasirenkamasis dalykas: 
informacinės technologijos 

- 37 (1) - 37 (1) 

Iš viso privalomų pamokų skaičius 
per mokslo metus, savaitę 

962 (26) 1110 
(30) 

1147 
(31) 

1184 
(32) 

 

Pamokos, skiriamos mokinių 
ugdymosi poreikiams tenkinti 

1 5 4 4 14 

Neformalusis vaikų švietimas 3,5 3,5 3,5 5,25 15,75 

56. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro: privalomos pamokos visiems klasės mokiniams; 
pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti; pamokos dalyko, kuriam mokyti 
klasė dalijama į grupes; valandos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti. 

57. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių poreikius: 
57.1. 6–8 (išskyrus 8b, 8c ) klasėse 1 savaitinė pamoka skiriama lietuvių kalbai mokyti, 

sudarant 2 grupes; 
57.2. 6 ir 8 klasėse viena savaitinė pamoka papildomai skiriama matematikai mokyti; 
57.3. 1 savaitinė pamoka skiriama anglų kalbos pagilintam mokymui 5ab ir 6ab klasės 

mokinių grupei; 
57.4. 7 klasėse viena savaitinė pamoka skiriama informacinių technologijų 

pasirenkamajam dalykui; 



16 
 

57.5. 5 klasėse per savaitę dviejose lietuvių kalbos ir literatūros bei dviejose matematikos 
pamokose kiekvienoje klasėje dirba kartu du mokytojai, neskirstant klasės į grupes. 

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 
 

58. Dorinis ugdymas: 
58.1. dorinio ugdymo dalyką (katalikų tikybos, evangelikų liuteronų tikybos, etikos) 

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

58.2. siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą 
rekomenduojama rinktis dvejiems metams (5–6, 7–8 klasėms). 

59. Užsienio kalbos: 
59.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 
59.2. antrosios užsienio kalbos pradedama mokyti nuo 6 klasės; 
59.3. užsienio kalbas keisti, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tuo 

atveju, jeigu: 
59.3.1. mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei numatyta 

Bendrosiose programose tai kalbai; 
59.3.2. mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio mokyklos ir progimnazija negali 

sudaryti mokiniui galimybės tęsti pradėtos kalbos mokymosi; gavus mokinio tėvų 
(globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis 
užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus; vienerius mokslo 
metus jam skiriama viena papildoma užsienio kalbos pamoka per savaitę; 

59.4. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 
programą, ir progimnazija nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, 
nei numatyti pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, 
rūpintojų) pageidavimu progimnazija įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja į 
dešimtbalę vertinimo sistemą, mokiniui sudaromas individualus užsienio kalbos mokymosi 
planas ir galimybė tuo metu papildomai lankyti lietuvių kalbos ar kitos kalbos pamokas 
kitose klasėse. 

60. Informacinės technologijos: 
60.1. 7 klasėje mokoma pasirenkamojo dalyko informacinių technologijų. 

61. Gamtos mokslai: 
61.1. tiriamosios veiklos praktiniams įgūdžiams ugdyti per mokslo metus skiriamos 

pamokos: 

62. Technologijos: 
62.1. 5–8 klasių mokiniai kiekvienoje klasėje vieną pusmetį mokomi pagal mitybos ir 

tekstilės, kitą pusmetį – pagal konstrukcinių medžiagų bei elektronikos programas. 
63. Socialiniai mokslai: 

Klasė 
Dalykai 

5 6 7 8 

Gamta ir žmogus 10 10   
Biologija   10 5 
Fizika   4 4 
Chemija    9 
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63.1. 5 klasėje pradedant mokyti Jurbarko krašto istorijos, pamokos organizuojamos 
progimnazijos muziejuje, Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ar istorinėse 
Jurbarko miesto vietose; 

63.2. Lietuvos ir pasaulio realijos, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos, kovos 
su korupcija temos integruojamos į istorijos ir geografijos dalykų turinį. 

64. Fizinis ugdymas: 
64.1. mokiniai, turintys sveikatos sutrikimų, ugdomi pagal tvarką (priedas Nr. 8). 

65. Žmogaus sauga: 
65.1. Žmogaus saugos mokoma 5 ir 7 klasėse. 

 
V. SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 
ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
66. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, būtina švietimo pagalba teikiama 

vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 
įsakymu Nr. V-1795. 

67. Progimnazija, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama bei 
įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir Bendrųjų ugdymo 
planų nuostatomis, reglamentuojančiomis ugdymo programų įgyvendinimą ir atsižvelgia į: 
67.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 
67.2. formaliojo švietimo programą; 
67.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 
67.4. švietimo pagalbos specialistų, progimnazijos Vaiko gerovės komisijos, pedagoginės 

psichologinės tarnybos rekomendacijas. 
68.  Pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotų programų įgyvendinimas reglamentuojamas 

Bendrųjų ugdymo planų 6 priede. 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 
69. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas organizuojamas, vadovaudamasi 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 
V-1795. 

70. Kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaromas individualus 
ugdymo planas (priedas Nr. 3), kurio sudėtinė dalis yra pagalbos vaikui planas (priedas Nr.6): 
70.1. plano rengimui, įgyvendinimo koordinavimui paskiriamas koordinuojantis asmuo, 

kuris kartu su mokytojais ir pagalbą teikiančiais specialistais, vaiku, jo tėvais (globėjais, 
rūpintojais) numato ugdymo ir pagalbos tikslus; 

70.2. planas sudaromas mokslo metams. Užfiksavus mokinio pažangą ar nustačius, kad 
ugdymo procese pažanga nedaroma, planas peržiūrimas ir koreguojamas. 

71. Atsižvelgiant į Vaiko gerovės komisijos siūlymus, tėvų (globėjų) sutikimą, PPT rekomendacijas, 
mokinys, turintis vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusių 
raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo sutrikimų, intelekto (taip 
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pat ir nepatikslinto intelekto sutrikimo), judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, bendrųjų 
mokymosi sutrikimų, gali: 
71.1. vėliau pradėti mokytis pirmosios ar antrosios užsienio kalbos; 
71.2. mokytis tik vienos užsienio kalbos (išimtinais atvejais - iš viso nesimokyti); 
71.3. nesimokyti technologijų (turintis judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų); 
71.4. pagrindinio ugdymo programoje prasidedančių dalykų pradėti mokytis metais vėliau 

(besimokantis pagal individualizuotą programą). 
72. Mokinys, atleistas nuo kurių nors mokomųjų dalykų pamokų, jų metu gali užsiimti kita 

ugdomąja veikla arba jiems gali būti teikiama pagalbos mokiniui specialistų pagalba. Jeigu šios 
pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmos ar paskutinės, mokinys į progimnaziją gali atvykti 
vėliau arba išvykti anksčiau. Apie tai informuojami tėvai. 

73. Ugdant mokinius, kuriems PPT įvertinimo išvadose numatyta pritaikyti Bendrąsias ugdymo 
programas ar individualizuoti ugdymą, mokytojai rengia: 
73.1. pritaikytą programą (priedas Nr.9); 
73.2. individualizuotą programą (priedas Nr.10). 
73.3. programos rengiamos vieneriems mokslo metams. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 
 
74. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo dalykų pritaikytą programą, mokymosi pažanga 

ir pasiekimai vertinami vadovaujantis progimnazijoje patvirtintu mokinių pasiekimų ir pažangos 
vertinimo tvarkos aprašu: 
74.1. vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo 

pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas mokinio 
pasiekimų vertinimas ir pa(si)tikrinimų būdai, kaip jie derės su Bendrosiose programose 
numatytais pasiekimų lygiais; 

74.2. pusmečio pabaigoje atliekamas pasiekimų vertinimas (priedas Nr.11). 
75. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai 

vertinami: 
75.1. 1–4 klasių įrašais „pp“ (padarė pažangą) ar „np“ (nepadarė pažangos); 
75.2. 5–8 klasių įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“; 
75.3. susitarimai dėl vertinimo priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo 

suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) 
pageidavimus. 

75.4. pusmečio pabaigoje aptariami mokinio pasiekimai, o individualizuotos programos 
įsisavinimas – mokslo metų pabaigoje. 

 
KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 
POREIKIŲ TEIKIMAS 

 

76. Švietimo pagalbą mokiniui rekomenduoja pedagoginė psichologinė tarnyba. 
77. Švietimo pagalbą teikia pagalbos mokiniui specialistai. 
78. Švietimo pagalba, jos tikslai ir intensyvumas numatomi mokinio pagalbos plane. 
79. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus, šalina priežastis, 

dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų, bendradarbiauja su mokytojais, mokytojo 
padėjėjais, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). 
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80. Švietimo pagalba mokiniui teikiama laikinai ar pastoviai ugdymo proceso metu, atsižvelgiant į 

mokinio pagalbos plane keliamus ugdymosi tikslus, pagalbą teikiančių specialistų funkcijas ir 
mokinio reikmes. 

81. Švietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai, jos gali būti specialiosios 
pamokos, pratybos, konsultacijos, pagalba ugdymosi veiklose, ir kt.: 
81.1. specialioji pamoka, skirta mokymosi sunkumams ar sutrikimams, kylantiems dėl 

įgimtų ar įgytų sutrikimų, įveikti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti; 
81.2. specialiosios pratybos, skirtos švietimo veiksmingumui didinti, įgimtiems ar 

įgytiems sutrikimams kompensuoti, gebėjimams ir galioms plėtoti, kurios gali būti 
vykdomos individualiai ar grupėmis (2–8 mokiniai). 

82. Švietimo pagalbos specialistai du kartus per metus ( pusmečio ir mokslo metų pabaigoje) TAMO 
pranešimu informuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus) apie 
teiktą švietimo ir specialiąją pagalbą (priedas Nr. 13) 

 
PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKYMAS NAMIE 

 
83. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku mokymo proceso 

organizavimo būdu organizuoja progimnazija pagal Vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės 
psichologinės tarnybos, gydytojų rekomendacijas. 

84. Mokymosi namie laikotarpiui mokiniui sudaromas individualus ugdymo planas (priedas Nr.7): 
84.1. mokiniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo pritaikytą programą, gali būti 

skiriama 1–4 klasėse 1 pamoka, 5–8 klasėse - iki 2 papildomų pamokų per savaitę 
specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms; 

84.2. mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą programą, skiriamos 8 valandos per 
savaitę, iš jų 1–2 ugdymo valandas galima skirti specialiosioms pamokoms ar specialiajai 
pedagoginei pagalbai teikti. 

 
ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS IR SPECIALIOJO UGDYMOSI 
SKYRIMAS 

 
85. Progimnazijoje susitarta dėl mokinio specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo tvarkos: 

85.1. mokytojas, pastebėjęs, kad kyla mokiniui ugdymo(si) sunkumų ar elgesio problemų, 
konsultuojasi su švietimo pagalbos specialistais; 

85.2. jei mokinys turi mokymosi sunkumų ir jo pasiekimai neatitinka bendrosiose 
programose numatyto patenkinamo lygmens, dalyko mokytojas pildo anketą (priedas Nr.1) 
ir teikia progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sekretoriui ne vėliau kaip prieš 3 dienas  iki 
posėdžio ; 

85.3. komisija, gavusi anketą bei tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį 
įvertinimą ir pildo Komisijos Pažymą dėl pirminio įvertinimo ir ne vėliau kaip prieš 3 dienas  
iki posėdžio ją pateikia Vaiko gerovės komisijos sekretorei; 

85.4. Nustačiusi, kad mokiniui yra tikslinga pritaikyti bendrąsias programas ir skirti 
specialųjį ugdymąsi, gavusi tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, kreipiasi į Pedagoginę 
psichologinę tarnybą dėl išsamesnio įvertinimo; 

 
85.5. atliekant pakartotinį specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įvertinimą specialusis 

pedagogas , gavęs mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informaciją apie mokinio 
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pasiekimus per laikotarpį nuo paskutinio įvertinimo Tarnyboje, parengia Pasiekimų aprašą 
ir ne vėliau kaip prieš 3 dienas  iki posėdžio ją pateikia Vaiko gerovės komisijos sekretorei. 

 

85.6. Pedagoginės psichologinės tarnybos išvados ir rekomendacijos aptariamos Vaiko 
gerovės komisijoje, su jomis supažindinami mokomųjų dalykų mokytojai (teikę anketas), 
sudaromi individualaus ugdymo ir pagalbos mokiniui planai. Mokinys įrašomas į švietimo 
pagalbos gavėjų sąrašą. 

___________________ 
 


