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PRIEDAI 

 

 

1 priedas.  

Kalendorinis planas 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metams. 

2 priedas.  

Mokinių skaičius 1–4 klasėse ir mobilių grupių (dorinio ugdymo ir užsienio kalbos) skaičius 2021–

2020 mokslo metais. 

3 priedas.  

Mokinių skaičius 5–8 klasėse ir mobilių grupių (dorinio ugdymo ir užsienio kalbų) skaičius 2021–

2022 mokslo metais. 

4 priedas.  

1–4 klasių mokinių ugdymo planų lentelė 2021–2022 mokslo metams. 

5 priedas.  

5–8 klasių mokinių ugdymo planų lentelė 2021–2022 mokslo metams. 

6 priedas. 

Mokomų namuose 1–4 ir 5–8 klasių mokinių ugdymo planų lentelės 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo 

metams. 

7 priedas.  

Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos lapas. 

8 priedas. 

Pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarka. 

9 priedas. 

Socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapas. 

10 priedas.  

Pradinio ugdymo programos dalyko ilgalaikio plano struktūra. 

11 priedas. 

Pagrindinio ugdymo programos dalyko ilgalaikio plano struktūra. 

12 priedas.  

Neformaliojo švietimo programos ir joms skiriamų valandų skaičius 2021–2022 mokslo metams  

1–4 klasėse. 

13 priedas.  

Neformaliojo švietimo programos ir joms skiriamų valandų skaičius 2021–2022 mokslo metams  

5–8 klasėse  

14 priedas. 

Neformaliojo švietimo programos forma. 

15 priedas. 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir tėvų informavimo apie mokinių mokymosi pasiekimus 

tvarka. 

16. priedas. 

Individualaus ugdymo plano forma. 
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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

SSGG ANALIZĖS MATRICA 

  

 

Stipriosios pusės 

 

 Nuoseklus ir sistemingas mokytojų 

bendradarbiavimas mokiniams pereinant iš 

pradinio į pagrindinio ugdymo pakopą; 

 Mokinių pažangos, pasiekimų 

analizavimas; 

 Poilsio zonų mokiniams atnaujinimas; 

 Mokinių skaičiaus augimas; 

 Neformaliojo švietimo valandų 

panaudojimas; 

 Mokinių dalyvavimas olimpiadose, 

konkursuose, projektuose; 

 IKT naudojimas; 

 Atnaujintos sporto bazės panaudojimas. 

 

Silpnosios pusės 

 

 Ugdymo individualizavimas 

pamokose; 

 Mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymas; 

 Priimtų tvarkų laikymasis; 

 Nepilna švietimo pagalbos mokiniui 

komanda (nėra logopedo). 

 

Galimybės 

 

 Mokymosi sąlygų sudarymas mokiniams 

mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose 

aplinkose; 

 Ugdymo turinio integravimas; 

 Ugdymo metodų, aktyvinančių mokinių 

veiklą pamokoje, panaudojimas; 

 Individuali pagalba mokiniams, norintiems 

siekti geresnių (aukštesnių) mokymosi 

rezultatų; 

 Pažintinė ir kultūrinė veikla; 

 Kultūros paso paslaugos naudojimas; 

 Nuotolinis mokymo proceso organizavimas 

 

 

Grėsmės 

 

 Didėjantis problemiško elgesio 

mokinių skaičius; 

 Nepakankamas dalies tėvų dėmesys 

vaikų mokymosi ir elgesio 

problemoms;  

 Dalies mokinių atsakomybės už savo 

mokymąsi nebuvimas; 

 Didėjantis mokinių skaičius 

priklausomybėms skaitmeninei 

aplinkai (kompiuteriniams žaidimams, 

mobiliesiems telefonams ir kt.). 

 

1. 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų Jurbarko 

Naujamiesčio progimnazijos  ugdymo planas (toliau – Progimnazijos ugdymo planas) reglamentuoja 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programų (toliau – ugdymo programų) ir su šiomis programomis 

susijusių pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotų programų, pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų jas pritaikius mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat neformaliojo 

vaikų švietimo programų įgyvendinimą. 

2. Progimnazijos ugdymo plano tikslas – apibrėžti ugdymo programų įgyvendinimo 

reikalavimus 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. Progimnazijos ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. nustatyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti; 

3.2. pateikti ugdymo organizavimo gaires ugdymo procesui progimnazijoje organizuoti; 
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3.3. tikslingai planuoti ugdymo turinį ir ugdymo procesą, užtikrinant bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų ugdymą, ypatingą dėmesį skiriant tarpdisciplininio integravimo taikymui ir pamokų 

organizavimui netradicinėse aplinkose, kitose progimnazijos erdvėse; 

3.4. organizuoti ugdymo(si) procesą, atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius ir 

mokymosi pažangą. 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas ar mokinių žinias, gebėjimus, 

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 

minučių. 

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis 

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

Progimnazijos ugdymo planas – progimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

Privalomasis dalykas – dalykas, kurį mokinys privalo mokytis pagal ugdymo programą. 

Ilgalaikis dalyko planas – dalyko ugdymo ir turinio gairės, parengtos mokytojo atsižvelgiant 

į numatomus mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas. 

Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta 

įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, plėtojant gebėjimus ir 

galias.  

5. Kitos Progimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

6. Progimnazijos ugdymo planas sudarytas vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo 

metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 

„Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, 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“ (toliau – 

Ugdymo programų aprašas), 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“ (toliau – kartu 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, o kiekviena atskirai – Pradinio ugdymo 

bendrosios programos, Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-

1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi 

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

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

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

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

(toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), pradinį ir pagrindinį ugdymą, 

neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančiais teisės aktais, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 

nuostatais, patvirtintais Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-

21 „Dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos nuostatų patvirtinimo“, Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos 2018-09-01–2021-12-31 strateginiu veiklos planu, Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos veiklos planu 2021 metams, progimnazijoje atliekamo veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatais. 
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II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

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

Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams 

skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. 

8. Ugdymo organizavimas: 

8.1. 2021–2022 mokslo metai: 

8.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d. 

8.1.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos. 

8.1.3. Ugdymo proceso trukmė 5–8 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos. 

8.1.4. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 

 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

 

8.1.5. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui: 1–4 klasių mokiniams  

2022 m. birželio 9 d., 5–8 klasių mokiniams 2022 m. birželio 22 d. Atostogų pradžią nustatė 

progimnazijos vadovas, suderinęs su progimnazijos taryba (Progimnazijos tarybos nutarimas 2021-

08-25 posėdžio protokolas Nr. V2-8). Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio  

31 d. 

8.1.6. Progimnazija, įgyvendinanti pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, ugdymo 

procesą skirsto pusmečiais: 

 

Pirmas pusmetis 2021-09-01–2022-01-31 

Antras pusmetis 2022-02-01–mokslo metų pabaiga 

 

8.2. 2022–2023 mokslo metai: 

8.2.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d. 

8.2.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos. 

8.2.3. Ugdymo proceso trukmė 5–8 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos. 

8.2.4. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 

 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 

 

8.2.5. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui: 1–4 klasių mokiniams  

2023 m. birželio 8 d., 5–8 klasių mokiniams 2023 m. birželio 22 d. Atostogų pradžią nustatė 

progimnazijos vadovas, suderinęs su progimnazijos taryba (Progimnazijos tarybos nutarimas 2021-

08-25 posėdžio protokolas Nr. V2-8). 

8.2.6. Progimnazija, įgyvendinanti pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, ugdymo 

procesą skirsto pusmečiais: 
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Pirmas pusmetis 2022-09-01–2023-01-31 

Antras pusmetis 2023-02-01–mokslo metų pabaiga 

 

9. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė 1 klasėse – 

35 min., 2–8 klasėse – 45 min. 

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

įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms 

progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu reglamentuojama Bendrųjų ugdymo planų 7 priede. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

11. Progimnazijos vadovo įsakymu (Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 

2021-05-10 Nr. VI-142 „Dėl darbo grupės sudarymo“) sudaryta darbo grupė, rengdama ugdymo 

planą susitarė dėl progimnazijos ugdymo plano turinio, struktūros, formos ir jo įgyvendinimo 

galimybių. Grupės darbui vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Progimnazijos ugdymo 

planas rengiamas vadovaujantis demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo 

principais. 

12. Rengdama Progimnazijos ugdymo planą, darbo grupė rėmėsi mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimo rezultatais, progimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis. 

13. Rengiant Progimnazijos ugdymo planą konkrečiai švietimo programai įgyvendinti 

numatyta: 

13.1. konkrečios klasės mokomieji dalykai ir jiems skiriamas pamokų skaičius (4, 5 priedai); 

13.2. progimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimas integruojant į jį prevencines ir 

integruojamąsias programas (II skyriaus III skirsnis); 

13.3. ugdymo proceso organizavimo forma (II skyriaus I skirsnis); 

13.4. mokymosi pasiekimai ir pažangos vertinimas (II skyriaus IV skirsnis); 

13.5. švietimo pagalbos teikimas (V skyriaus IV skirsnis); 

13.6. informacinių technologijų naudojimas, skaitmeninio turinio kūrimas, informatinio 

mąstymo ugdymas pradinėse klasėse (II skyriaus III skirsnis); 

13.7. neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla ir organizavimas (II skyriaus II skirsnis); 

13.8. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimas 

(II skyriaus VI skirsnis); 

13.9. priemonės dėl mokinių mokymosi praradimų, patirtų COVID-19 pandemijos metu, 

kompensavimo (II skyriaus VI skirsnis); 

13.10. pamokų / dienų skaičius, skirtas mokinių pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei 

veiklai (I skyriaus III skirsnis). 

14. Progimnazijos ugdymo planą progimnazijos vadovas tvirtina iki mokslo metų pradžios, 

suderinęs su Progimnazijos taryba, taip pat Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriumi. 

15. Mokinys, kuris mokosi pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programą, privalo mokytis 

Ugdymo programų apraše nustatytų dalykų.  

16. Minimalus pamokų skaičius dalykams (ugdymo programoms įgyvendinti) Progimnazijos 

ugdymo plane numatytas dvejiems metams: pradinio ugdymo programai įgyvendinti – 93 punkte, 

pagrindinio ugdymo programai – 110 punkte. 

17. Įgyvendinant ugdymo turinį orientuojamasi į Bendrosiose programose numatytus 

mokinių pasiekimus ir Progimnazijos ugdymo plano pirmame skirsnyje nurodytą ugdymo proceso 
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trukmę bei 4, 5 prieduose nurodytą dalyko ugdymo programai įgyvendinti konkrečioje klasėje per 

savaitę skiriamų valandų (pamokų) skaičių. 

18. Ugdymo turinys planuojamas metams. Mokytojas, vadovaudamasis Bendrosiomis 

programomis, Išsilavinimo standartais ir numatomais mokinių pasiekimais pagal raštvedybos 

reikalavimus rengia dalyko ilgalaikius planus. 

19. Mokytojas planuoja darbą pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas, naudodamas 

ilgalaikio plano struktūrą (10 priedas) ir / arba Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, 

naudodamas ilgalaikio plano struktūrą (11 priedas). 

20. Ilgalaikiai planai aptariami dalykų metodinėse grupėse ir suderinami su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui, kuruojančiu tą dalyką, iki rugsėjo 20 d. 

21. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, progimnazija siūlo mokiniams rinktis įvairių 

krypčių neformaliojo švietimo programas, atitinkančias mokinių saviraiškos poreikius (12, 13 

priedai). Šios veiklos įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas 

(neformaliojo švietimo valanda – 45 min. trukmės), numatytas Progimnazijos ugdymo plano 93, 110 

punktuose. 

22. Valandos kiekvienai neformaliojo vaikų švietimo programai įgyvendinti skiriamos nuo 

mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos, atsižvelgiant į mokinių poreikiu bei progimnazijos 

lėšas. Esant poreikiui, veiklų vykdymo trukmė gali būti trumpinama. 

23. Neformaliojo švietimo mokytojas (būrelio vadovas) ruošia programą pagal parengtą 

formą (14 priedas) bei suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kuruojančiu neformalųjį vaikų 

švietimą, iki rugsėjo 20 d. 

23.1.1. Mokinių skaičių neformaliojo vaikų švietimo grupėje pagal turimų mokymo lėšų dydį 

nustato progimnazijos vadovas, suderinęs su progimnazijos taryba. Neformaliojo švietimo programos 

grupėje mokinių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 12 mokinių (Progimnazijos tarybos nutarimas 

2021-08-25 posėdžio protokolas Nr. V2-8). Grupės sudėtis mokslo metų eigoje gali kisti, tačiau 

mokinių skaičius grupėje turi išlikti ne mažesnis nei 12 mokinių: 

23.2. grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių, gretimų, to paties ugdymo koncentro 

klasių mokinių; 

23.3. veikla organizuojama laisvu nuo pamokų laiku (pasibaigus pamokoms); 

23.4. veikla organizuojama pagal atskirą planą (neformaliojo švietimo tvarkaraštį), patvirtintą 

progimnazijos direktoriaus. 

24. Klasių vadovai padeda kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, 

ekonomines, kultūrines sąlygas namuose ar turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pasirinkti jo 

poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

25. Neformaliojo vaikų švietimo programų veiklos gali vykti ne tik progimnazijos 

teritorijoje, bet ir už jos ribų kitose patraukliose bei saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose 

įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo tikslus. 

26. Progimnazijos ugdymo planas rengiamas dvejiems mokslo metams. 

27. Bendruosiuose ugdymo planuose atsiradus nenumatytiems atvejams, progimnazija 

ugdymo proceso metu gali koreguoti Progimnazijos ugdymo planą arba mokinio individualų ugdymo 

planą, atsižvelgdama į mokymo lėšas ir išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms 

programoms įgyvendinti. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

28. Progimnazijos pasirinktos prevencinės ir kitos ugdymo programos: 

28.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa integruojama į 

pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus bei biologijos dalykus (prie dalyko pastabose rašoma 

„SLRŠ“); 
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28.2. „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa“ integruojama į dorinio ugdymo (tikybos, etikos) dalyką (prie dalyko pastabose rašoma 

„ATPP“); 

28.3. Smurto prevencija įgyvendinama vadovaujantis Smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 

m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų 

patvirtinimo“. Progimnazija dalyvauja prevencinėje programoje „Saugi mokykla“ ir veiklas vykdo 

numatytas ABC tarybos veiklos plane, kuris tvirtinamas Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 

direktoriaus įsakymu. ABC tarybos veiklos planas skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje 

www.jnp.lt. 

28.4. Prevencinė programa „Antras žingsnis“ 1a, 2a, 2b, 2d, 3b, 3c klasėse integruojama į 

klasės vadovo veiklą; 

28.5. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa integruojama į klasės vadovo veiklą (skiltyje 

„Vadovavimas klasei“ pastabose rašoma „GĮP“ ir temos pavadinimas); 

28.6. Globalaus švietimo koncepcijos turinys integruojamas į dorinio ugdymo (tikybos, 

etikos), užsienio kalbų, pasaulio pažinimo, istorijos, geografijos dalykus; 

28.7. Už Ugdymo karjerai programos įgyvendinimą atsakingas mokytojas (skiriamos 

valandos už mokinių ugdymosi karjerai veiklų vykdymą), kuris parengia ugdymo karjerai veiklos 

planą mokslo metams, jį suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kuruojančiu ugdymą karjerai 

ir pristato klasių vadovams; 

28.8. Antikorupcinė ugdymo programa integruojama į istorijos dalyką; 

28.9. Pradinio ugdymo programoje etninės kultūros ugdymas integruojamas į muzikos, dailės 

ir technologijų, lietuvių kalbos dalykus ir klasės vadovų veiklą. Pagrindinio ugdymo programoje 

etninė kultūrinė veikla integruojama į muzikos, dailės, technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, 

istorijos, geografijos dalykus, neformaliojo švietimo bei klasės vadovų veiklą. 

28.10. Informacinės komunikacinės technologijos pradinio ugdymo procese naudojamos kaip 

ugdymo priemonė, taip pat mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų. 

28.11. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

programos patvirtinimo“, vykdant pradinio ugdymo programą integruojama į pasaulio pažinimo, 

dailės ir technologijų, fizinio ugdymo dalykus ir klasės vadovo veiklą. 

29. Dalykų ugdymo turinio integravimo įgyvendinimas numatomas mokytojų rengiamuose 

ilgalaikiuose planuose, kur pastabose įrašomas programos ir temos pavadinimas. 

30. Jei integruojamas kelių dalykų turinys ir pamokoje dirba keli mokytojai, pamokų 

apskaitai užtikrinti integruojamų pamokų turinys įrašomas abiejų dalykų mokytojų elektroninio 

dienyno skiltyje „Integruotos pamokos“. 

31. Per 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metus progimnazija numatė pažintinę, kultūrinę, 

meninę, kūrybinę veiklą (toliau – pažintinė-kultūrinė veikla), kuri yra sudėtinė ugdymo proceso 

veiklos dalis. Ši veikla siejama su progimnazijos ugdymo tikslais, mokinių mokymosi poreikiais ir 

organizuojama progimnazijoje bei už jos ribų. Pažintinei-kultūrinei veiklai per 2021–2022 ir 2022–

2023 mokslo metus skiriama 1–4 klasėse 15, 5–8 klasėse – 12 ugdymo dienų: 

 

Veikla Data 
Pamokų 

skaičius 

Dalyviai 

Organizatoriai 5

1–4 

6

5 

6

6 

8

7 

1

8 

Mokslo metų 

pradžios šventė 

 

2021-

09-01 

2022-

09-01 

5 

x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

http://www.jnp.lt/
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Klasės vadovo 

diena 

 

2021-

09-02 

2022-

09-02 

5 

x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

Klasių vadovai 

Olimpinė diena 2021 

2022 

09 

5 

x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

A. Tirlikas, 

darbo grupė 

Kalėdinis renginys 2021 

2022 

12 

5 x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

V. Masaitienė, 

darbo grupė 

Išvykų, ekskursijų 

diena 

2 kartus 

per 

mokslo 

metus 

10 x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

Klasių vadovai 

Mokslo metų 

užbaigtuvės 
2022 

2023 

06 

5 x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Projektinės veiklos 

diena 
2022 

2023 

06 

25 x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

„Kaziuko mugė“ 

 
2022 

2023 

03 

5 
x 

x 

    Pradinių klasių 

mokytojų metodinė 

grupė 

Miesto vaikų teatro 

šventė „Voriukas“ 
2022 

2023 

04 

5 x

x 

    I. Naujokaitienė, 

darbo grupė 

„Šokių šventė“ 2022 

2023 

05 

5 x

x 

    L. Žukauskienė, 

darbo grupė 

 

32. Mokinių tėvus (kitus atstovus pagal įstatymą) su nepamokinėmis dienomis rugsėjo 

pirmąją savaitę supažindina klasės vadovas. 

33. Tiksli informacija apie nepamokinę dieną tėvams (kitiems atstovams pagal įstatymą) 

pateikiama ne vėliau, kaip likus dviem dienoms iki organizuojamos veiklos. 

34. Nepamokines dienas mokytojas fiksuoja elektroniniame dienyne. 

35. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra privaloma socialinė-

pilietinė veikla. Per mokslo metus socialinei-pilietinei veiklai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų 

(pamokų). 

36. Organizuojant socialinę-pilietinę veiklą atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių 

ypatumus (pagal mokymosi koncentrus): 

36.1. 5–6 klasių mokinių veikla labiau orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir 

stiprinimą pačioje klasės, progimnazijos bendruomenėje (progimnazijos aplinkos tvarkymas; 

kabinetų, kitų progimnazijos patalpų tvarkymas ir priežiūra; pagalba neįgaliam žmogui ar seneliams; 

dalyvavimas klasės savivaldos veikloje (seniūnas, jo pavaduotojas); dalyvavimas gerumo ir 

socialinės paramos akcijose; klasės renginių organizavimas; dalyvavimas pilietinio ugdymo, 

prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo renginiuose; globos, senelių namų lankymas ir 

kt.). 

36.2. 7–8 klasių mokinių veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą, 

visuomeninės atsakomybės, aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos 
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poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimus 

(dalyvavimas klasės savivaldos veikloje (seniūnas, jo pavaduotojas); dalyvavimas progimnazijos 

savivaldos veikloje; renginių organizavimas progimnazijoje ar pagalba organizuojant; kabinetų, kitų 

progimnazijos patalpų tvarkymas ir priežiūra bei smulkūs remonto darbai, progimnazijos 

inventoriaus remontas; atstovavimas (reprezentavimas) progimnaziją viešuose renginiuose; 

dalyvavimas NVO (nevyriausybinių organizacijų) veikloje; progimnazijos apipavidalinimas, 

reklaminių lankstinukų apie ją kūrimas ir leidyba; pagalba bibliotekoje). 

37. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. Mokiniai gali savo 

socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupti patys (9 priedas). 

38. Mokinys turi galimybę socialinę-pilietinę veiklą atlikti savarankiškai, grupelėmis ar 

bendradarbiaujant su savivaldos institucijomis ir kt. 

39. Mokinius, nesurinkusius reikiamo valandų skaičiaus likus 2 savaitėms iki mokslo metų 

pabaigos, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už socialinę-pilietinę veiklą, nukreipia tuo 

metu progimnazijai svarbiai socialinei veiklai (klasės vadovas iki to laiko apie tokius mokinius 

informuoja progimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui). 

40. Mokiniams, pasibaigus ugdymo procesui, neatliktus socialinės-pilietinės veiklos,  

mokytojų siūlymu, gali būti skirti papildomi darbai. 

41. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką 

tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 

A1-317„Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma 

socialinė-pilietinė veikla. 

42. Progimnazija sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną – tarp pamokų užsiimti fiziškai 

aktyvia veikla: organizuojamos 30 min.  fiziškai aktyvios pertraukos, kurių metu mokiniai gali žaisti 

savarankiškai (stalo teniso žaidimas poilsio erdvėse, judrieji žaidimai (futbolas, krepšinis, kvadratas) 

lauko sporto manieže ir lauko krepšinio aikštelėje). 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

43.  Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, 

prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi.  

44. Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, kuris: 

44.1. atvykęs mokytis iš užsienio; 

44.2. mokomas namie; 

44.3. turi specialiųjų ugdymosi poreikių; 

44.4. turinčiam aukštus pasiekimus (ypač mokinio, galinčio pasiekti aukščiausią ir aukštą 

lygius, gabumams plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti individualios pažangos). 

45. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis: 

45.1. teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos 

vertinimą; 

45.2. progimnazijos priimtais sprendimais dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ar 

(ir) įvertinimo, t.y.  progimnazijos „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir tėvų informavimo 

apie mokinių mokymosi pasiekimus tvarka“ (15 priedas), (Progimnazijos tarybos nutarimas 2021-

08-25 posėdžio protokolas Nr. V2-8), kuri skelbiama progimnazijos interneto svetainėje www.jnp.lt. 

46. Mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, vertinimo rezultatas 

fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą.  

http://www.jnp.lt/
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47. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime progimnazija dalyvauja Jurbarko rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus sprendimu. Mokinio pasiekimų 

rezultatai naudojami ugdymo procese mokinio mokymuisi planuoti ir neįskaičiuojami į ugdymo 

laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.   

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

48. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę yra paskirstomas proporcingai. Vadovaujantis 

Higienos norma progimnazijoje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis. 

49. Progimnazijoje mokinių mokymosi krūvio stebėseną vykdo direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. Remiantis gaunamais duomenimis apie mokinių mokymosi krūvį, progimnazijoje priimami 

sprendimai dėl ugdymo proceso koregavimo. 

50. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, vykdantys mokinių mokymosi krūvio stebėseną, 

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

kontrolinį darbą mokiniai informuojami  ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai negali būti 

rašomi iš karto po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų. 

51. Mokytojai užtikrina, kad užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

51.1. atitiktų mokinio galias; 

51.2. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų siekti 

numatytų mokymosi tikslų; 

51.3. nebūtų skiriamos atostogoms; 

51.4. nebūtų skiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams ir turiniui 

įgyvendinti. 

52. Progimnazijoje esant mokinių, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programą ir negali tinkamai atlikti skiriamų užduočių namuose dėl nepalankių socialinių ekonominių 

kultūrinių sąlygų, yra sudaromos sąlygos jas atlikti visos dienos mokykloje (1–4 klasių mokiniai), 

progimnazijos skaitykloje arba jis yra nukreipiamas į dienos centrą. 

53. Pirmosios klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pradinio ugdymo programą, ir 

penktosios klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją 

dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius per savaitę. Didesnis už minimalų privalomų 

pamokų skaičius dalykams skiriamas suderinus su mokinių tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą). 

Kitų klasių mokiniams bendras pamokų skaičius per savaitę gali būti ir didesnis, nei numatyta 

Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 punktuose.  

54. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikių 

konsultacijų (trumpesnių už pamokos trukmę) dažnumas priklauso nuo mokantis kylančio mokymosi 

poreikio išsiaiškinti neaiškumus. Jos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Ilgalaikės (trukmė lygi 

pamokos trukmei) konsultacijos įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (kiti atstovai pagal 

įstatymą) elektroniniu dienynu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos 

formą ir, vykstant konsultacijoms, apie mokinio daromą pažangą. 

55. Mokiniui, kuris atstovauja progimnazijai varžybose, konkursuose, olimpiadose per 

atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. 

Mokinio prašymu poilsio dienos gali būti nukeliamos į artimiausias darbo dienas. 

56. Mokinys, jeigu pageidauja, progimnazijos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo 

dalies ar visų pamokų lankymo, kai mokinio tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą) kartu su prašymu dėl 

mokinio atleidimo nuo konkretaus mokomojo dalyko pamokų progimnazijai pateikia: 

56.1. dokumentus, liudijančius, kad mokinys mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklose (muzikos, dailės – 5–8 klasės, sporto – 1–8 klasės); 



 

  

13 
 

56.2. programas ar jų nuorodas, kurių mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklose (muzikos, dailės ar sporto) pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar 

yra jas baigęs) iki rugsėjo 13 dienos; 

56.3. dokumentus, liudijančius, kad mokinys yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, 

konkursų einamaisiais mokslo metais nugalėtojas. 

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

susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų ar kitų neformaliojo švietimo 

programų turiniu, kuris turi derėti su Bendrųjų programų turiniu. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

išklausęs mokančio mokytojo rekomendacijas, teikia įsakymo projektą progimnazijos direktoriui dėl 

mokinio atleidimo nuo pamokų.  

58. Mokiniai, progimnazijos vadovo įsakymu atleisti nuo muzikos, dailės ar fizinio ugdymo 

dalykų, o išimties atvejais – ir kt. dalykų, įvertinami aukščiausiu balu. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

59. Progimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 

aukštesnių pasiekimų.  

60. Mokymosi pagalba progimnazijoje teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. 

Ypač svarbi mokymosi pagalba mokiniui:  

60.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;  

60.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  

60.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;  

60.4.  jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio ar 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

60.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis; 

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

sritimi; 

60.7. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu; 

60.8. kitais progimnazijos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

61. Progimnazija užtikrina ne atsitiktinę, bet sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų 

pasiekimų prevenciją (iš anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų išvengti), 

intervenciją (sprendžiant iškilusias problemas) ir žemų pasiekimų kompensacines priemones 

(suteikiama tai, ko mokiniai negali gauti namuose, ir pan.).  

62. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas progimnazijoje nuolat stebimas, siekiant laiku 

pastebėti mokinius, kurių pasiekimai žemi ar krinta, ir nustatyti tokių pasiekimų priežastis: 

62.1. mokomųjų dalykų mokytojai bendradarbiauja su klasės vadovu. Mokytojas, pastebėjęs 

mokinio mokymosi problemas, ugdymosi spragas informuoja klasės vadovą ir mokinio tėvus (kitus 

atstovus pagal įstatymą), o lankomumo ir patyčių atveju – socialinį pedagogą (žodžiu ar raštu per 

elektroninį dienyną); 

62.2. Klasės vadovas: 

62.2.1. bendradarbiauja su mokomųjų dalykų mokytojais dėl auklėtinių mokymosi problemų 

ar mokymosi pagalbos teikimo būdų ir priemonių; 

62.2.2. išsiaiškina auklėtinio mokymosi pasiekimų gerinimo pagalbos poreikį, tėvų (kitų 

atstovų pagal įstatymą) lūkesčius; 

62.2.3. kartu su mokiniais pildo asmeninės pažangos stebėsenos lapus, (7 priedas) analizuoja 

ir aptaria juos su auklėtiniais. 

63. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo 

mokiniui, mokančio mokytojo rekomendacijų ir atsižvelgiant į progimnazijos lėšas. 
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64. Progimnazija derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 

64.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką; pagal jį nedelsiant koreguojamas mokinio mokymasis, 

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

64.2. trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas ar nustato progimnazija pagal mokymosi pagalbos poreikį ir atsižvelgiant į progimnazijos 

lėšas; 

64.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

64.4. savanoriškos pagalbos būdus (tėvų, esamų ar buvusių mokytojų, ir kt.); 

64.5. trišalių pokalbių metodiką (mokinys – tėvai – mokytojas); 

64.6. sudaromos sąlygos namų darbų užduotis atlikti progimnazijos skaitykloje. 

65. Teikiant mokymosi pagalbą: 

65.1. sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, grupės. Šios grupės 

gali būti sudaromos ir iš gretimų klasių mokinių; 

65.2. išskirtiniais atvejais (mokinys dėl ligos 3 ir ilgiau savaičių nedalyvavo pamokose), tėvų 

(kitų atstovų pagal įstatymą) prašymu, mokymosi pagalba skiriama ir individualiai. 

66. Mokymosi pagalbai teikti, skiriant konsultacijas dalykui mokytis, panaudojamos 

pamokos, skirtos mokymosi pagalbai ir ugdymo poreikiams tenkinti. Šios pamokos panaudojamos ir 

teikiant pagalbą mokinių namų darbų užduotims atlikti. 

67.  Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas 

pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką mokytojų metodinėse grupėse, 

progimnazijos Vaiko gerovės komisijoje. 

68. Už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos teikimo 

organizavimą progimnazijoje direktoriaus įsakymu yra paskiriamas atsakingas asmuo. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS  

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

69. Progimnazija atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą: 

69.1. sudaro galimybes asmenų mokymosi tęstinumui pagal atvykusiųjų ir / ar grįžusiųjų į 

Lietuvą pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą; 

69.2. priima jį 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 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

69.3. tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) 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 (kiti atstovai pagal įstatymą) pateikia tai patvirtinančius dokumentus; 

69.4. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdžiusį Lietuvos 

Respublikoje pagal priešmokyklinio ugdymo programą, priima mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą; 

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

švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

69.6. informuoja Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrių; 

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

kuruojantis pradinį ugdymą ar pagrindinį ugdymą, kartu su mokinio būsimos klasės vadovu, mokiniu 



 

  

15 
 

ir mokinio tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą) aptaria poreikį tam tikrą laiko dalį intensyviai 

mokytis lietuvių kalbos, numato tolesnio mokymosi perspektyvą, švietimo pagalbos poreikį: 

69.7.1. sudaro mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgiant į jo mokymosi pasiekimus. 

Individualiame ugdymo plane gali būti numatytas ir pamokų skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, 

numatytų Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 punktuose, sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti dalies 

dalykų, esant aukštesniems šių dalykų pasiekimams, nei numatyta bendrosiose programose, ir šių 

dalykų pamokas skirti lietuvių kalbai mokyti; 

69.7.2. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, teikiamos pagalbos 

formas ir būdus, progimnazijos, mokinio ir mokinio tėvų (kiti atstovai pagal įstatymą) 

įsipareigojimus. Adaptaciniu laikotarpiu stebima mokinio individuali pažanga, pasiekimai. Užsitęsus 

mokinio adaptacijai ar iškilus sunkumų, susijusių su adaptacija, į adaptacijos procesų valdymą 

įtraukiama progimnazijos Vaiko gerovės komisija. Kiekvieno mokinio adaptacijos trukmės laikas 

individualus, progimnazija konstatuoja adaptacijos laiko pabaigą, atsižvelgdama į tai, kaip mokiniui 

sekasi adaptuotis. Adaptacijos laikotarpiu taikomas tik formuojamasis vertinimas. 

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

tarptautinę bendrojo ugdymo programą: 

70.1. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą), teikia 

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

70.2. konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo;  

70.3. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į progimnazijos 

bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą, prireikus pasitelkia mokinius savanorius; 

70.4. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais (kitais 

atstovais pagal įstatymą).  

71. Mokiniui, nemokančiam ar nepakankamai mokančiam lietuvių kalbą, bet 

pageidaujančiam einamaisiais metais mokytis pagal Bendrąją programą, savivaldybėje  nesusidarius 

nemokančių lietuvių kalbos mokinių išlyginamajai klasei ar laikinajai (mobiliajai) grupei, 

progimnazija sudaro sąlygas intensyviai tobulinti lietuvių kalbos gebėjimus, organizuodama 

papildomą, individualų lietuvių kalbos mokymą skiriant ugdymo valandų iš mokinio ugdymosi 

poreikiams tenkinti skiriamų valandų. Intensyvus lietuvių kalbos mokymasis gali būti vykdomas iki 

metų laiko. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

72. Progimnazija, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, nustato 

laikinosios mokymosi grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mažiausias mokinių skaičius 

laikinojoje grupėje – 12 mokinių. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali būti didesnis nei teisės 

aktais nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje. 

73. Progimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

73.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę, etiką arba katalikų 

tikybą;   

73.2. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti. Mokiniai dalijami į grupes, 

atsižvelgiant į darbo vietų kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma;  

73.3. užsienio kalboms (1-ąjai ir 2-ąjai), jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 20 mokinių 

pradinio ugdymo programoje ir ne mažiau kaip 21 mokinys – pagrindinio ugdymo programoje. 

Laikinosios grupės užsienio kalbų mokymuisi sudaromos su ne mažesniu kaip 10 mokinių skaičiumi. 

74.  Klasė į grupes gali būti dalijama ir sudaromos laikinosios grupės mokymosi, švietimo 

pagalbai teikti (pavyzdžiui, konsultacijoms ir pan.), panaudojant mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti ir pasiekimams gerinti skirtas pamokas.  
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75. Mokinių pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, iš paralelinių 5–8 klasių 

sudaromos laikinos, panašių poreikių, mokinių grupės matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros 

mokymui (jei nėra nurodymo valdyti mokinių srautus ir pan.): 

75.1. Skirstant penktokus į grupes pagal pasiekimų lygius, atsižvelgiama į pradinių klasių 

mokytojų rekomendacijas, 2-ojo pusmečio įvertinimus bei nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo rezultatus; 

75.2. Perskirstant mokinius po pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, atsižvelgiama į mokinių 

pažymių vidurkį: mokiniams turintiems mažiausią (didžiausią) vidurkį grupėje siūloma pakeisti 

grupę, labiau tinkamą bendriesiems gebėjimams ugdyti. 

75.3. Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei, nepažeidžiantis jų priklausymo nuolatinės 

klasės bendruomenei, yra laikinas – tik tam tikro dalyko pamokoms. Dėl pergrupavimo tikslų ir 

principų tariamasi su mokinių tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą), nedarant žalos mokinio 

savivertei, tolesnio mokymosi galimybėms bei mokinių santykiams klasėje ir progimnazijoje. 

76. Mokytojai bent kartą per mokslo metus dalyko metodinėse grupėse analizuoja, kaip 

ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų 

bendrosiose programose numatytų pasiekimų, ir priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo 

diferencijavimo. Priimant sprendimus atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo 

turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus. 

  

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

 
 

77. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu 

Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu.  

78. Mokiniai mokomi namie savarankišku ir / ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Mokiniui, mokomam namie, progimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (kitais atstovais pagal 

įstatymą) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų 

ugdymo planą. 

79. Pradinio ugdymo bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal atskirus 

ugdymo dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį.  

80. Mokiniams, kurie mokosi namie: 

80.1. pagal pradinio ugdymo programą savarankišku ir / ar nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

80.1.1.  1–3 klasėse skiriama 315 pamokų per mokslo metus (9 pamokos per savaitę)  Pradinio 

ugdymo bendrųjų programų ugdymo dalykams įgyvendinti; 

80.1.2.  4 klasėje – 385 pamokos per mokslo metus (11 pamokų per savaitę). 

80.2. pagal pagrindinio ugdymo programą  savarankišku ir / ar nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

80.2.1.  5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus (12 pamokų per savaitę); 

80.2.2.  7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus (13 pamokų per savaitę). 

81. Suderinus su mokinio tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą), progimnazijos direktoriaus 

įsakymu mokinys, kuris mokosi namie pagal pradinio ugdymo programą, gali nesimokyti menų ir 

fizinio ugdymo, pagal pagrindinio ugdymo programą – dailės, muzikos, technologijų ir fizinio 

ugdymo. Dienyne ir mokinio individualiame plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma 
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„atleista“. Pamokos, gydytojo leidimu lankomos progimnazijoje, įrašomos į mokinio individualų 

ugdymo planą. 

82. Mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę 

mokymosi pasiekimams gerinti, atsižvelgiant į skirtas progimnazijai Mokymo lėšas. 

83. Mokinys gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal pradinio, pagrindinio ugdymo 

programą. Progimnazijos nuostatuose įteisintas pavienio mokymosi forma ugdymosi šeimoje 

mokymo proceso organizavimo būdas (Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos nuostatų, patvirtintų 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-21 11.2. papunkčiu), 

padeda tėvams (kitiems atstovams pagal įstatymą) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, 

vadovaujantis Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU PAGAL PAGRINDINIO 

UGDYMO PROGRAMAS 

 

84. Progimnazija organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 

V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“. 

85. Konsultacijos bei numatytos pažintinės-kultūrinės veiklos (Projektinės veiklos dienos) 

atsižvelgiant į progimnazijos konkrečią situaciją, gali būti organizuojamos nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu ir / ar kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

86. Oro temperatūrai esant 30 laipsnių ir aukštesnei ugdymo procesas organizuojamas 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

87. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

progimnazija įvertina mokinių mokymosi sąlygas namuose, aprūpinimą mokymosi priemonėmis, 

reikalingomis dalyvauti nuotolinio mokymosi procese. Progimnazija sprendžia ir šalina priežastis, 

dėl kurių mokiniai negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad 

mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu mokytis progimnazijoje. 

88. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

užtikrinamas visų mokymo procesui būtinų mokymosi išteklių organizavimas, struktūra.  

89. Įgyvendinant ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, visas 

ugdymo procesui skirtas laikas  kiekvienai klasei skiriamas sinchroniniam ugdymui. 

90. Ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

pertvarkomas pamokų tvarkaraštis (esant poreikiui), pritaikant jį sinchroniniam ugdymui organizuoti. 

Ugdymo proceso tvarkaraštis, jo keitimai mokiniui, mokinio tėvams (kitiems atstovams pagal 

įstatymą) turi būti žinomi iš anksto. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 90 min. 

Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, nustatoma 

pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės trukmės, skirta pietų pertraukai. 
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III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

91. Pradinio ugdymo programos turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis ugdymas, 

matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, fizinis ugdymas. 

92. Progimnazija, įgyvendindama pradinio ugdymo turinį, susitarė dėl: 

92.1. ugdymo proceso formos keitimo ar mokymosi laikotarpio skirstymo kitaip, nei 

nurodoma Bendrųjų ugdymo planų 75 punkte (pvz., ugdymo turinį įgyvendinti projektine veikla, 

mokyti vieno, dviejų dalykų per dieną ir kitomis formomis, pvz., integralaus turinio ir kt.): 

92.1.1.  mokytojas, formuodamas integralų ugdymo turinį (nesuskaidytą į atskirus dalykus): 

92.1.1.1. numato integruoto ugdymo laikotarpius (integruotai ugdoma dieną ne mažiau kaip 

1 kartą per mėnesį), ugdymo sričiai ar dalykui skirdamas proporcingą pamokų / ugdymo valandų 

skaičių, dienos ugdymo proceso pradžią ir pabaigą, preliminarų ugdymo veiklų laiką. Dalykų 

pamokos, jų laikas nenurodomi; 

92.1.1.2. numato integracinius jungiamuosius ugdymo turinio elementus. Jais gali būti: 

Bendrosiose programose numatyti ugdymo(si) pasiekimai, kompetencijos, aktualios temos, 

problemos, iškelti ugdymo tikslai ir kt.; 

92.1.1.3. pasirenka įvairius ugdymo turinio integravimo būdus, kai integruojami visi ar keli 

Bendrųjų programų ugdymo dalykai;  

92.1.1.4. derina Pradinio ugdymo bendrųjų programų ir neformaliojo vaikų švietimo 

programų turinį, kurdamas integralų pradinio ugdymo turinį; 

92.1.1.5. planuodamas ugdymo laiką, išlaiko metams klasei ugdymo dalykams skiriamas 

pamokas, nurodytas Bendrųjų ugdymo planų 75 punkte. 

92.2. ugdymo procesą organizuojant pamoka, nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas  

1–4 klasėse numatomas vadovaujantis Higienos norma;  

92.3. ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (pvz., 

integruotos veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.), derinant Pradinio ugdymo bendrųjų 

programų dalykų ir neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, jis gali būti skirstomas į įvairios 

nepertraukiamos trukmės ugdymo periodus;  

92.4. ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo formomis, 

įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys; 

92.5. ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik progimnazijoje, bet ir už jos ribų (pvz., 

muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.); 

92.6. progimnazija einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymosi poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo 

metams skirtą pamokų / ugdymo valandų skaičių; 

92.7. atsižvelgiant į Pradinio ugdymo bendrųjų programų numatytą turinį, mokinių mokymosi 

poreikius, pažintinė-kultūrinė veikla kiekvienoje klasėje organizuojama ne rečiau kaip kartą per 

mėnesį. Ji vykdoma ne tik progimnazijoje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, atviros prieigos 

centruose, virtualiose mokymosi aplinkose. 

93. Minimalus pamokų skaičius Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per dvejus 

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

 

Klasė 
 

Dalykai 
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Iš viso skiriama 

pamokų pradinio 

ugdymo 

programai 
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Dorinis ugdymas (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 

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) 140 (4) 175 (5) 

630 (18) 1–2 klasė 3–4 klasė 

315 (4; 5) 315 (4; 5) 

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

280 (8) 1–2 klasė 3–4 klasė 

140 (2; 2) 140 (2; 2) 

Meninis ugdymas (dailė ir 

technologijos, muzika, šokis) 

175 (5) 175 (5) 175 (5) 175 (5) 

700 (20) 1–2 klasė 3–4 klasė 

350 (5; 5) 350 (5; 5) 

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  

805 

(23) 

875 

(25) 

840 

(24) 

875 

 (25) 3 395 
 

(97) 
Iš viso privalomų pamokų 

skaičius per dvejus mokslo 

metus 

1 680 
 

(23; 25)  

1 715 
 

(24; 25) 

Pamokos, skiriamos mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti  70 (2) 105 (3) 
175 

 

(5) 

Neformalusis švietimas 140 (4) 140 (4) 280 (8) 

Pastabos: 

* fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą. 

 

94. 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. 

95. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių poreikius, 

atsižvelgiant į progimnazijos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas. Šios 

pamokos gali būti skiriamos ir mokymosi pagalbai teikti pagal Bendrųjų ugdymo planų 41 punktą.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

96. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:  

96.1. dorinis ugdymas: 

96.1.1. tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: 

etiką arba tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą; 

96.1.2. klasėje nesusidarius 12 mokinių grupei etikai ar tikybai mokytis sudaroma laikinoji 

grupė iš kelių klasių mokinių; 

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

(kitų atstovų pagal įstatymą) parašytą prašymą. 

96.2. kalbinis ugdymas: 

96.2.1. lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą; 
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96.2.2. pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

96.2.2.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais.  

96.2.2.2. progimnazija siūlo mokinio tėvams (kitiems atstovams pagal įstatymą) parinkti 

mokiniui pirmąją užsienio kalbą vieną iš siūlomų Europos kalbų (anglų, vokiečių); 

96.2.2.3. užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per 

savaitę 

96.3. socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

96.3.1. socialiniam ir gamtamoksliniam ugdymui skiriama po pusė pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko, iš kurio ne mažiau kaip viena ketvirtoji skiriama praktinei patyriminei veiklai; 

96.3.2. socialiniams gebėjimams ugdyti dalį (ne mažiau kaip vieną ketvirtąją) pasaulio 

pažinimo dalyko laiko skiriama ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos 

pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose 

ir pan.) 

96.4. Matematinis ugdymas: 

96.4.1.  organizuojant matematinį ugdymą, vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 

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

rekomendacijomis, pagal galimybes naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, 

skaitmeninės mokomosios priemonės. Ugdyti loginį mąstymą 1–4 klasėse siūloma mokiniams lankyti 

neformaliojo švietimo užsiėmimus – šachmatų būrelį. 

96.5. fizinis ugdymas: 

96.5.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo 

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

96.5.2. tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) pageidavimu mokiniai (specialiosios medicininės 

fizinio pajėgumo grupės) gali lankyti sveikatos grupes ne progimnazijoje; 

96.5.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu pagal 

galimybes organizuojamos judriosios pertraukos ar fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos;  

96.5.4. mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, stebi 

pamokas sėdėdami ant suolelio. 

96.6. meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras): 

96.6.1.  atsižvelgiant į progimnazijos bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir 

progimnazijos galimybes progimnazijoje, valandos, skiriamos meniniam ugdymui, paskirstomos 

taip: 

96.6.1.1. dailei ir technologijoms skiriamos 2 valandos per savaitę; 

96.6.1.2. teatro mokoma taikant jo elementus per įvairių dalykų pamokas ir neformaliojo 

vaikų švietimo veiklas; 

96.6.1.3. 1 pamoka per savaitę skiriama šokio pamokai. Šokio ugdymas vykdomas ir kaip 

neformaliojo švietimo veikla; 

96.6.1.4. 2 pamokos per savaitę skiriamos muzikai.  

96.7. informacinės technologijos: 

96.7.1. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese 

naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos; 

96.7.2. integruotai ugdomas mokinių informatinis mąstymas, mokoma kūrybiško ir atsakingo 

šiuolaikinių technologijų naudojimo, saugaus ir atsakingo elgesio skaitmeninėje aplinkoje, 

skaitmeninio turinio kūrimo. 
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IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

97. Progimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro 

ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba, kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, 

pirmoji užsienio kalba, antroji užsienio kalba, matematika; gamtamokslinis ugdymas; socialinis 

ugdymas: istorija, geografija; meninis ugdymas: dailė, muzika; informacinės technologijos; 

technologijos; fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.  

98. Progimnazija, formuodama pagrindinio ugdymo programos turinį, 5–8 mokiniams  

projektinių darbų nesiūlo. 

99. Progimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programos ugdymo turinį, esant 

poreikiui, 10 procentų didina ar mažina (perskirsto) dalykui mokyti skiriamų pamokų skaičių. 

Perskirstyti dalykams skiriamas pamokas galima tarp keleto dalykų ar tarp visų;  

Progimnazija skiria adaptacinį laikotarpį mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio 

ugdymo programos pirmąją dalį – 1 mėnesį ir naujai atvykusiems mokiniams – 2 savaites. Per 

adaptacinį laikotarpį stebima individuali pažanga, bet mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

100. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka 

tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant 

užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą mokinys renkasi dvejiems metams 

(5–6, 7–8 klasėms). Pasikeitus mokinio, mokinio tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) pasaulėžiūrai 

mokinys gali keisti dorinio ugdymo pasirinkimą, pateikdamas motyvuotą prašymą progimnazijos 

direktoriui mokslo metų pabaigoje.  

101. Lietuvių kalba ir literatūra. Progimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį: 

101.1. skiria konsultacijas pašalinti mokymosi spragas 5–6 ir 7–8 klasių mokiniams; 

101.2. mokiniams, kurie mokėsi pagal pagrindinio ugdymo programą mokykloje, kurioje 

įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, ir nori tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo 

programą progimnazijoje, sudaromos sąlygos pasiekti Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose 

numatytus pasiekimus: vienus mokslo metus jiems gali būti skiriama 1 papildoma lietuvių kalbos ir 

literatūros pamoka per savaitę. 

102. Užsienio kalba:  

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

kaip pirmosios užsienio kalbos iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

102.2. pirmosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A2, o 7–8 

klasėse – į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 

102.3. antrosios užsienio kalbos pradedama mokytis nuo 6 klasės. Tėvai (kiti atstovai pagal 

įstatymą) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 metų tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) 

sutikimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą: rusų ar vokiečių; 

102.4. antrosios užsienio kalbos bendroji programa 6 klasėje orientuota į A1, o 7–8 klasėje – 

į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.  

102.5. keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu 

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

tos kalbos bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio 

mokyklos ir progimnazija dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau 
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mokytis pradėtos kalbos. Gavus mokinio tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) sutikimą raštu, mokiniui 

sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų 

skirtumus: 

102.6. vienus mokslo metus jam skiriama viena papildoma užsienio kalbos pamoka per 

savaitę; 

102.7. jei toje pačioje klasėje ar keliose klasėse yra 5 ar daugiau tokių mokinių, jų grupei 

mokyti skiriamos 2 papildomos pamokos, atsižvelgiant į progimnazijos turimas mokymo lėšas. 

102.8. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą 

ir progimnazija nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) 

pageidavimu progimnazija įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo 

sistemą. Progimnazija sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę 

vietoje užsienio kalbos pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos 

pamokas kitose klasėse; 

102.9. jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (kitiems atstovams pagal 

įstatymą) pritarus, pageidauja toliau mokytis pradėtos kalbos, o progimnazija neturi tos kalbos 

mokytojo, mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis). Tokiais 

atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti kalbos mokėjimo lygį 

patvirtinančius dokumentus. Juos turi pateikti progimnazijai pagal iš anksto priimtą susitarimą, 

kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo kriterijai. 

103. Gamtos mokslai: 

103.1. mokytojas ugdymo turinį suplanuoja taip, kad eksperimentiniams ir praktiniams 

įgūdžiams ugdyti būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų gamtos mokslų dalykui skirtų pamokų 

per mokslo metus. Nesant sąlygų atlikti eksperimentus progimnazijoje, mokytojas renkasi kitas, tam 

tinkamas aplinkas; 

103.2. progimnazija sudaro mokiniams galimybes dalyvauti gamtos, technologijų, 

inžinerijos, matematikos ir menų centrų STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) 

vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programų veiklose, vykstant į juos ir / ar nuotoliniu būdu. 

104. Matematika: 

104.1. nuolat stebimi mokinių matematikos pasiekimai ir, remiantis duomenimis 

(nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais, kurie leidžia objektyviai įvertinti kiekvieno 

mokinio pasiekimus ir sudaryti galimybes stebėti individualią pažangą ir teikti reikalingą mokymosi 

pagalbą) numatoma pagalba mokiniams (užduotys ir metodai spragoms įveikti), kurių mokymosi 

pasiekimai žemi. Ugdomi skaitymo gebėjimai skiriant pakankamai laiko uždavinių tekstų analizei, jų 

vizualizacijai bei užrašymui matematiniais simboliais; 

104.2. skiriamos konsultacijos 5–6 ir 7–8 klasių mokiniams pašalinti mokymosi spragoms; 

104.3. ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesas labiau individualizuojamas, 

diferencijuojamas, naudojamasi nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ užduotimis (ir 

sprendimų rekomendacijomis) bei kitais šaltiniais. Mokiniai skatinami dalyvauti olimpiadose ir 

konkursuose; 

104.4. naudojamasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis 

mokomosiomis priemonėmis matematiniam ugdymui (rengiant ir naudojant interaktyviąsias 

užduotis). 

105. Technologijos: 

105.1. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirsčius laiką mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programoms. 
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105.2. 8 klasėje technologijų dalyko mokymui skiriamą 1 valandą per metus progimnazija 

intensyvina po dvi valandas ir įgyvendina per antrąjį pusmetį (pamokas vedant kas antrą savaitę) 

106. Informacinės technologijos: 

106.1. 7–8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos per dvejus metus. 7 klasėje pirmą pusmetį 

pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui (apie 50 procentų 

metinių pamokų), o antrą pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai su kitais dalykais 

(kiti 50 procentų pamokų); 8 klasėje – priešingai: pirmą pusmetį informacinių technologijų mokoma 

integruotai (apie 50 procentų metinių pamokų), o antrą pusmetį pamokos skiriamos informacinių 

technologijų bendrosios programos kursui (kiti 50 procentų pamokų); 

106.2. integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas, pamoką gali planuoti ir 

dalyko mokytoją konsultuoti informacinių technologijų mokytojas arba pamokoje gali dirbti du 

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

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

107. Socialiniai mokslai:  

107.1. laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas 

į istorijos pamokas; 

107.2. į istorijos, geografijos dalykų turinį mokytojai integruoja Lietuvos ir pasaulio realijas, 

kurios turi būti nuolat sistemingai atskleidžiamos, aptariant su mokiniais nacionalinio saugumo ir 

gynybos pagrindų, kovos su korupcija ir kitas panašias temas. 

108. Fizinis ugdymas: 

108.1. mokiniui, kuris mokosi 5–8 klasėje, skiriamos 3 fizinio ugdymo pamokos per savaitę, 

per mokslo metus – 111 pamokų; 

108.2. organizuojant fizinio ugdymo pamokas, atskiros mergaičių ir berniukų grupės 

nesudaromos, tačiau veikla ir užduotys pamokose gali skirtis; 

108.3. progimnazija, užtikrindama pasiūlos įvairovę, sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui 

rinktis jo pomėgius atitinkančią neformaliojo švietimo programą, skirtą fizinio aktyvumo veikloms 

(šokio, judriųjų žaidimų ir pan.); 

108.4. Fizinio ugdymo pamokų metu, tam skirtose patalpose, atsižvelgiama į higienos normų 

reikalavimus; 

108.5. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaroma galimybė 

rinktis kaip užsiimti fizinio ugdymo veikla: 

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

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

108.5.2. tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes 

ne progimnazijoje; 

108.5.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria 

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas; 

108.5.4. mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, stebi 

pamokas sėdėdami ant suolelio arba jiems siūloma kita veikla: stalo žaidimai (šaškės, šachmatai ir 

pan.), socialinė veikla (pagalba mokytojui skaičiuojant, užrašant rezultatus. Pagalba mokytojui ir 

mokiniams – sporto inventoriaus priežiūra ir pan.). Esant pirmoms ir paskutinėms fizinio ugdymo 

pamokoms, mokinys, pateikęs raštišką tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) prašymą mokytojui, 

pamokose gali nedalyvauti. Tuo atveju už jo saugumą atsako tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą). 

109. Žmogaus sauga: 

109.1. organizuojant ugdymo procesą, žmogaus saugos dalyko mokymas yra intensyvinamas 

taip: 
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109.1.1. 5–6 klasėse skiriama vieneriems metams ir dalyko programa įgyvendinama per 

metus 5 klasėje; 

109.1.2. 7–8 klasėse dalyko bendroji programa įgyvendinama per pirmąjį pusmetį 7 klasėje ir 

per antrąjį pusmetį 8 klasėje. 

110. Minimalus pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per savaitę, kai pamokos trukmė – 45 

minutės:  
Klasė 

 
 

 

 

Ugdymo sritys  
ir dalykai  

5 6 7 8 

Pagrindinio ugdymo 

programos dalyje  

(5–8 klasės) 

Dorinis ugdymas     

Dorinis ugdymas (etika) Dorinis ugdymas (tikyba)  74 (1; 1) 74 (1; 1) 148 

Kalbos    

Lietuvių kalba ir literatūra  
 

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

Užsienio kalba (1-oji) 

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

Užsienio kalba (2-oji) 

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

Matematika ir informacinės technologijos  

Matematika 

 
296 (4; 4) 296 (4; 4) 592 

Informacinės technologijos 74 (1; 1) 37 (0,5; 0,5) 111 

Gamtamokslinis ugdymas  

Gamta ir žmogus 

 
148 (2; 2) – 148  

Biologija – 111 (2; 1) 111 

Chemija 
 

– 74 (0; 2) 74 

Fizika – 111 (1; 2) 111 

Socialinis ugdymas  

Istorija 

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

Socialinė-pilietinė veikla (10; 10) (10; 10) 40 

Geografija 

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

Meninis ugdymas  

Dailė 

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

Muzika 

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

Technologijos, fizinis ugdymas, žmogaus sauga  

Technologijos (...) 

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

Fizinis ugdymas* 222 (3; 3)  

 

222 (3; 3) 

 

 

444 

 

Žmogaus sauga 37 (1; 0) 37 (0,5; 0,5) 74 
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Minimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę 
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29 30 31  

Minimalus privalomas pamokų skaičius  

mokiniui per mokslo metus 
962 1 073 1 110 1 147  

Priemonės mokymosi praradimams dėl COVID-19 

kompensuoti (...) 
   

 5–8 klasėse  

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams 
tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, skaičius per 

mokslo metus 

444 444 

 
Neformalusis vaikų švietimas (valandų skaičius per 

mokslo metus 

259 259 

 

Pastabos: 

* fizinis ugdymas įgyvendinimas pagal pagrindinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

111. Įgyvendinant Progimnazijos ugdymo planą užtikrinama visų mokinių įtrauktis į 

švietimą, šalinamos kliūtis, dėl kurių mokinys patiria dalyvavimo švietime ir ugdymosi sunkumų, ir 

teikia būtiną švietimo pagalbą, 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 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, šio skyriaus nuostatomis ir atsižvelgia į: 

111.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

111.2. formaliojo švietimo programą; 

111.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;  

111.4. švietimo pagalbos specialistų, progimnazijos Vaiko gerovės komisijos, pedagoginių 

psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

112. Pradinio ugdymo individualizuotos ir pagrindinio ugdymo individualizuotos programos 

bei socialinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimas reglamentuojamas Bendrųjų ugdymo planų 

6 priede. 

113. Bendrojo ugdymo dalykų programas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių, besimokančiam pagal pritaikytas arba individualizuotas programas, pritaiko mokytojas 

pagal patvirtintas (Jurbarko specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio ratelio) formas, 

atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias bei specialiojo pedagogo ir / ar kitų progimnazijos 

Vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. 

114. Bendrojo ugdymo klasėse besimokantiems mokiniams visi ugdymo plano keitimai, 

susiję su atleidimu nuo dalykų mokymosi, įforminami direktoriaus įsakymu. 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

115. Kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengiamas individualus 

ugdymo planas (16 priedas), kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas 

ugdymo procese ir kitų specialistų teikiamas pagalbas, didinančias ugdymo veiksmingumą, ir kurio: 

115.1. rengimui, įgyvendinimo koordinavimui progimnazijos Vaiko gerovės komisija 

paskiria koordinuojantį asmenį, kuris kartu su mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais 

specialistais, vaiku, jo tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą) numato ugdymo ir pagalbos tikslus; 

115.2. įgyvendinimui sudaromi individualūs tvarkaraščiai, kurie dera su klasės, kurioje 

mokinys mokosi, tvarkaraščiu, ir užtikrinama, kad mokinys gaus ugdymą ir švietimo pagalbą tokia 

apimtimi, kokią nustato Bendrieji ugdymo planai ir rekomenduoja mokiniui pedagoginė 

psichologinė, švietimo pagalbos tarnyba; 

115.3. formoje, esant poreikiui, numatomi elgesio prevencijos ir intervencijos būdai, 

socialinių įgūdžių ugdymo veiklos. Periodiškai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) arba užfiksavus 

mokinio pažangą ar nustačius, kad ugdymo procese pažanga nedaroma, peržiūrimas ir koreguojamas 

individualus ugdymo planas. 

116. Rengiant individualų ugdymo planą mokiniui ir vadovaujantis  Bendrųjų ugdymo planų 

75, 109 punktuose nurodytu pradinio ir pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų pamokų skaičiumi, galima: 

116.1. pradinio ugdymo programoje koreguoti iki 20 procentų, o pagrindinio ugdymo 

programoje iki 30 procentų dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų skaičiaus 

(nemažindama nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

116.2. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

(pamokų) skaičių; 

116.3.  progimnazijos Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos 

siūlymu, tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) pritarimu, mokinys gali: 

116.4. nesimokyti ar pradėti vėliau mokytis tik antros užsienio kalbos dėl klausos, 

įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip 

pat ir nepatikslintų intelekto), bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 

116.5. nesimokyti ar pradėti vėliau mokytis pirmos ir antros užsienio kalbos, turint specialiųjų 

ugdymosi poreikių dėl vidutinio intelekto sutrikimo; 

116.6. nemokyti užsienio kalbų, turint kompleksinių negalių ir (ar) kompleksinių sutrikimų, 

į kurių sudėtį įeina įvairiapusiai raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) 

rašymo, intelekto, bendrieji mokymosi sutrikimai, klausos sutrikimai (išskyrus nežymų klausos 

sutrikimą). Užsienio kalbų pamokų laikas gali būti skiriamas lietuvių kalbai mokyti; 

116.7. nemokyti muzikos, turint klausos sutrikimą (išskyrus nežymų); 

116.8. nemokyti technologijų, turint judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų (išskyrus 

lengvus), o vietoj jų mokinys gali rinktis kitus individualaus ugdymo plano dalykus, tenkinančius 

specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją pedagoginę pagalbą. 

117. Įvairiapusių raidos sutrikimų turintis mokinys pertraukos metu ar esant emocinio 

nestabilumo būklei nukreipiamas į releksacijos (107) kabinetas. 

118. Rengiant individualų ugdymo planą, mokytojai bendradarbiauja su švietimo pagalbos 

specialistais, jiems teikiama nuolatinė pagalba ir parama taikyti elgesio vertinimo instrumentus 

netinkamo elgesio priežastims nustatyti bei reikalingų įgūdžių ugdymo strategijoms parinkti. 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

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

pažanga vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis 

Progimnazijos ugdymo plano 45.1, 45.2 papunkčiais. 

120. Mokinio, kuris mokosi pagal Bendrojo ugdymo dalykų pritaikytą programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdymo plane 

numatytus individualios pažangos keliamus tikslus, kurie derės su Bendrosiose programose 

numatytais pasiekimais, aptariami su mokiniu, jo tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą), švietimo 

pagalbą teikiančiais specialistais, numatant kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko 

sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo 

ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus naudojamasi). Mokiniai vertinami 

pagal Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir tėvų 

informavimo apie mokymosi pasiekimus tvarką. 

121. Mokinio, kuris mokosi pagal Pradinio ar Pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą, ugdymosi pasiekimai vertinami pusmečiais. Pasiekimų vertinimo būdai priimami, 

atsižvelgus į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą 

pažangą, tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) pageidavimus. Vertinimo būdai: 1–4 klasėse lygiais: 

,,aukštesnysis“, ,,pagrindinis“, ‚,patenkinamas“, ,,nepatenkinamas“, ,,padarė pažangą“, ,,nepadarė 

pažangos“, 5–8 klasėse: „įskaityta“, „neįskaityta“ ir pažymiais. Pasiekimų vertinimo susitarimai 

pridedami prie parengtos programos.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 

 

122. Švietimo pagalbą mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, progimnazija 

teikia, vadovaudamasi teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės tarnybos, 

progimnazijos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas; 

123. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui numatomi 

mokinio pagalbos plane. 

124. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus, šalindami 

priežastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis dalyvauti ugdymo 

procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais 

pagalbą mokiniui, mokinio tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą), teikia konsultacinę pagalbą ir 

įgalina mokinio tėvus (kitus atstovus pagal įstatymą), kitus, teikiančius paslaugas ir pagalbas, padėti 

mokiniui ugdytis, sudaryti sąlygas mokytis ir užtikrinti jo gerovę.   

125. Švietimo pagalba mokiniui teikiama laikinai ar pastoviai ugdymo proceso metu ar 

pasibaigus ugdymo procesui, konsultuojant mokinį, atsižvelgiant į individualiame ugdymo plane 

keliamus ugdymo(si) tikslus, pagalbą teikiančių specialistų funkcijas ir mokinio reikmes. Siekiant 

įtraukties į ugdymo procesą ir teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau 

stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai. 

126. Švietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai, tai specialiosios 

pamokos, pratybos, konsultacijos, pagalba ugdymosi veiklose ir kt.: 

126.1. specialioji pamoka, skirta mokymosi sunkumams ar sutrikimams, kylantiems dėl 

įgimtų ar įgytų sutrikimų, įveikti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti; 
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126.2. 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).  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

127. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja progimnazija pagal Vaiko gerovės 

komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas, 

sudariusi mokinio individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui. 

128. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą pradinio ugdymo programą mokyti namie: 

128.1. progimnazija skiria pamokų vadovaudamasi Progimnazijos ugdymo plano 93 punktu, 

iš jų 70 ir daugiau pamokų per dvejus mokslo metus gali skirti specialiosioms pamokoms ar 

specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 

128.2. turinčiam vidutinį intelekto sutrikimą, skiriama 560 pamokų per dvejus mokslo metus 

(8 pamokas per savaitę), iš jų ne mažiau kaip 70 pamokų per dvejus mokslo metus skiriant 

specialiosioms pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 

129. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą pagrindinio ugdymo programą mokyti namie 

skiria pa progimnazija skiria pamokų, vadovaudamasi Progimnazijos ugdymo plano 110 punktu, iš 

jų iki 74 pamokų gali skirti specialiosioms pamokoms, specialiosioms pratyboms ar konsultacijoms. 

130. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio ugdymo ir individualizuotą 

pagrindinio ugdymo programą, mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Progimnazijos 

ugdymo plano 93, 110 punktais. Mokyti namie skiriamos ne mažiau kaip 296 valandos per metus, iš 

jų iki 74 pamokų per metus galima skirti specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms. 

 

_________________________________ 
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