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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
PIRMASIS SKIRSINIS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos ir Ceikinių skyriaus (toliau –
progimnazija) 2019–2020 m. m. ugdymo planas rengtas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021
metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 ir 2019–2020 ir
2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d.
įsakymu Nr. V-417, Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, Pradinio ir pagrindinio
ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo
bendrųjų programų patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos
koncepcijos patvirtinimo“, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo
mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl
Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais švietimo įstaigų
veiklą reglamentuojančiais dokumentais bei atsižvelgiant į mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir
mokytojų siūlymus.
2. 2019–2020 m. m. progimnazijoje įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies ir neformaliojo vaikų švietimo programos. Ugdymo planas
parengtas vieneriems mokslo metams.
2.1. Progimnazijos 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.
2.2. Progimnazijos ugdymo plano uždaviniai:
2.2.1. pateikti ugdymo gaires progimnazijos ugdymo turiniui kurti ir jo įgyvendinimą
užtikrinančiam progimnazijos ugdymo planui parengti;
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2.2.2. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms
įgyvendinti.
ANTRASIS SKIRSNIS
PRAĖJUSIŲ MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ĮSIVERTINIMAS
3. 2018–2019 m. m. ugdymo plano įgyvendinimo analizę atliko ugdymo plano
įgyvendinimo analizės grupė, patvirtinta Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos direktoriaus
2019 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl 2018–2019 mokslo metų ugdymo plano
įgyvendinimo“. Ugdymo plano įgyvendinimas pristatytas 2019 m. birželio 25 d. Mokytojų tarybos
posėdyje (2019-06-27 protokolo Nr. MT-4).
4. 2018–2019 m. m. ugdymo plano įgyvendinimo analizė:
4.1. 2018–2019 m. m. progimnazijoje mokėsi 477 mokiniai: 9 vaikai priešmokyklinio
ugdymo grupėje, 1–4 kl. – 231 mokinys, 5–8 kl. – 220 mokinių. Ceikinių skyriuje mokėsi 8
mokiniai ikimokyklinio ugdymo grupėje ir 9 pradinių klasių mokiniai. Pradinio ugdymo programą
baigė 68 mokiniai, pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą baigė 53 mokiniai.
4.2. 2018–2019 m. m. ugdymo planu buvo siekiama formuoti ugdymo turinį ir
organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių
ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų
visumą. Šio tikslo įgyvendinimui buvo nustatyti reikalavimai ugdymo procesui progimnazijoje
organizuoti, numatyta ugdymo proceso dalyvių sąveika ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto
ir savivaldaus mokymosi, numatytos sąlygos kiekvienam besimokančiam įgyti būtinų bendrųjų ir
dalykinių kompetencijų.
4.3. Įgyvendinant Bendrąsias programas išlaikytas minimalus pamokų skaičius
pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies programų mokiniams. Padidintas pamokų skaičius,
skirtas tik 8 klasių mokiniams, sudarius galimybę pasirinkti anglų kalbos arba diferencijuotus
matematikos dalykų modulius. 5–7 klasėse, pagal mokinių gebėjimus, sudarytos diferencijuotos
anglų kalbos, matematikos ir lietuvių k. laikinosios grupės. 8 klasėse organizuotos diferencijuotos
anglų kalbos ir lietuvių kalbos grupės. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas
vyko išlaikant pamokų skaičių skirtą klasei, pritaikant mokymosi turinį, personalizuojant užduotis ir
mokymo metodus. Buvo rengiamos individualios ugdymo programos pritaikant bendrojo ugdymo
programas. Mokiniai, pagal sudarytą nuolatinį tvarkaraštį, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių,
papildomai lankė specialiąsias pratybas arba logopedo užsiėmimus.
4.4. Siekiant sudaryti vienodas galimybes kiekvienam mokiniui ugdytis savivaldžiai
bei pasiekti maksimalius jo galias atitinkančius ugdymosi rezultatus, dalykų mokytojai pamokų
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metudiferencijavo ir individualizavo užduotis pagal mokinių gebėjimus ir poreikius; pagal
individualų grafiką bei mokinių pageidavimus organizavo konsultacijas įvairių sunkumų ir poreikių
turintiems bei gabiems mokiniams.Konsultacijų grafikas kiekvieną savaitę buvo tikslinamas ir
pateikiamas prie mokinių tvarkaraščio. Sistemingai vykdyta mokinių individualios pažangos ir
rezultatų analizė, mokinių lankomumo ir pažangumo stebėjimas; mokiniams, turintiems neigiamų I
ir II pusmečio signalinių įvertinimų sudaromi mokymosi pagalbos teikimo planai, skiriamas
pagalbininkas iš Vaiko gerovės komisijos. Turintys neigiamų II pusmečio signalinių įvertinimų
mokiniams buvo skiriamos ilgalaikės to dalyko konsultacijos. Mokytojams sudarytos galimybės
dirbti ugdymo procese naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą,
interaktyvias lentas, mobilią ir 3D įrangą, kompiuterius, naujai gautą laboratorinę įrangą ir kt.
Ugdomosios veiklos organizuotos ne tik progimnazijoje, bet ir kitose edukacijai pritaikytose
erdvėse (progimnazijos bibliotekoje, Ignalinos krašto muziejuje, Ignalinos viešojoje bibliotekoje,
žaliosiose erdvėse ir kt.); paskutinę mokslo metų savaitę puikiai ir labai gerai besimokantiems
mokiniams sudaromos sąlygos ugdytis savivaldžiai.
4.5. Siekiant gerinti mokinių mokymosi pasiekimus pasirašytas pasiekimų gerinimo
susitarimas su Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriumi, kuriuo
numatytos pasiekimų gerinimo veiklos: diferencijuoto (srautinio) ugdymo 5–8 klasėse lietuvių bei
anglų kalbų ir matematikos pamokose organizavimas, neformaliojo vaikų švietimo veiklų, skirtų
matematinių gebėjimų ugdymui, organizavimas bei mokymosi pagalbos organizavimas. Pamokose
taikytos personalizuoto ir savivaldaus mokymosi strategijos. Individualios pažangos fiksavimu
nustatomi kiekvieno mokinio galias atitinkantys mokymosi lūkesčiai, ugdytas sąmoningas ir
atsakingas požiūris į mokymąsi, laiku nustatant, mokymosi pagalbos poreikį. Pamokose mokytojai
taikė aktyvaus mokymosi metodus, skatinančius savivaldų mokymąsi. Parengtas ir per mokslo
metus įgyvendintas raštingumo gerinimo planas.
4.6. Bendrųjų kompetencijų ugdymui per praktinių veiklų ir kūrybiškumo skatinimą
mokiniams organizuotos įvairios ugdomosios veiklos, ekskursijos ir neformaliojo ugdymo formos.
Neformaliajam švietimui progimnazija panaudojo 42 valandas, veikla vyko 20 neformaliojo
ugdymo būrelių. Neformaliojo švietimo valandos paskirstytos atsižvelgiant į ugdymo poreikius,
progimnazijos tradicijas, veiklos tikslingumą, turimas mokinio krepšelio lėšas, moksleivių
pageidavimus. Progimnazijoje įvykdytos suplanuotos kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės,
sportinės veiklos. Aktyviai dalyvauta projektuose „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje –
2019“, „Informatika pradiniame ugdyme“. Buvo vykdomi dalykiniai ilgalaikiai projektai –
„Sveikame kūne –sveika siela“, ,,Aukso bičių medaus puodas“, ,,Ką paukšteliai pačiulbės“,
„Sveikinimas mokytojui“, „Kai aš pas močiutę buvau“, „Simetrija matematikoje, gamtoje, lietuvių
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liaudies ornamentuose“, „Įdomioji matematika“, „Kelias į Kalėdas“. „Ignalinos rajonas turistų
akimis“, „Baugios istorijos“ ir kt. Progimnazijoje vyko tradiciniai šventiniai renginiai, įvairios
akcijos (bendruomenės advento popietė, Kaziuko mugė, kalėdinis tinklinio turnyras pradinių klasių
chorų festivalis, penktokų krikštynos, sporto žaidynės, pradinių klasių trikovės varžybos, trečių
klasių sportinė popietė su tėvais, pagalba beglobiams gyvūnams, taikos dienos minėjimas ir pan.).
Progimnazijoje organizuotos dalykinės olimpiados, konkursai, projektų pristatymai, varžybos.
Mokiniai dalyvavo edukacinėse išvykose skirtose karjeros ugdymui gabiųjų mokinių motyvavimui.
4.7. Įgyvendinant edukacinių erdvių modernizavimo projektą pradėta įrengti gamtos
mokslų laboratorija, technologijų ir dailės kabinetai, atnaujinti muzikos kabineto instrumentai,
įrengtos spintelės kiekvienam mokiniui progimnazijos erdvėse.
4.8. Pradinėse klasėse 52 mokiniai pasiekė aukštesnįjį pasiekimų lygį. Metinis 5–8
klasių pažangumas – 100 procentų. Tarp 5–8 klasių mokinių – 31 puikiai ir labai gerai besimokantis
mokinys. Ugdymo(si) rezultatus lyginant su praeitų mokslo metų rezultatais, nustatyta, kad: bendras
progimnazijos mokymosi vidurkis pakilo 0,11 dalimi, bendras pažangumas padidėjo 4 proc.,
mokymosi kokybė padidėjo 4 proc., 2,02 proc. sumažėjo labai gerai ir puikiai besimokančiųjų
skaičius.
4.9. Daugelis mokinių gilino žinias įvairiose olimpiadose, konkursuose, varžytuvėse ir
kituose renginiuose. Rajono, regiono, šalies, tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose
mokiniai dalyvavo 1095 kartų, iš jų 624 kartus mokiniai buvo 1–3 vietų laimėtojai. Rajono,
regiono, šalies, tarptautinėse sporto varžybose mokiniai dalyvavo 352 kartus, iš jų 253 kartų
mokiniai tapo1–3 vietų laimėtojais.
4.10. Mokytojai pravedė 14 atvirų pamokų, surengė 11 ilgalaikių progimnazijinių
projektų, vedė 2 seminarus, parengė ir pristatė 16 pranešimų progimnazijos ir rajono pedagogams,
organizavo gerosios patirties sklaidą progimnazijoje ir rajone, stebėjo tarpusavio pamokas, kėlė
kvalifikaciją seminaruose. Vienam pedagogui tenka 43,3 kvalifikacijos kėlimo valandos.
Progimnazijos pedagogams suorganizuotas kvalifikacijos kėlimo seminaras „Akademinių
pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“.
4.11. stebint individualios mokinių pažangos pokyčius buvo analizuojami mokinių
mokymosi vidurkiai, kokybės ir pažangumo rodikliai bei 2, 4 ir 6, 8 klasių Nacionalinių mokinių
pasiekimų patikrinimo rezultatai. Lyginant 2017–2018 ir 2018–2019 m. m pagerėjo II pusmečio
signalinio ir metinio ugdymo rezultatai – bendras visų 5–8 kl. mokinių mokymosi vidurkis padidėjo
0,5 dalimi.
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4 klasės mokinių pasiekimų patikrinimo palyginimas:
Metai

Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius
pasiskirstymas (proc.)
aukštesnysis pagrindinis patenkinamas nepatenkinamas
Matematika

2018

37,5

52,1

10,4

0

2019

22,7

66,7

10,6

0

Skaitymas
2018

39,6

35,4

25

0

2019

30,9

32,4

36,8

0

Rašymas
2018

19,6

37,0

37,0

6,9

2019

29,2

32,3

36,9

1,5

Pasaulio pažinimas
2018

36,7

61,2

2,0

0

2019

59,1

40,9

0

0

6 klasės mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai:
Metai

Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius
pasiskirstymas (proc.)
aukštesnysis pagrindinis patenkinamas nepatenkinamas
Matematika

2018

14,3

48,2

30,4

7,1

2019

12,2

61,2

20,4

6,1

Skaitymas
2018

44,8

31

22,4

1,7

2019

51,1

44,7

4,3

0

Rašymas
2018

11,7

26,7

16,7

45,0

2019

38,3

31,9

25,5

4,3
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8 klasės mokinių pasiekimų patikrinimo palyginimas:
Metai

Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius
pasiskirstymas (proc.)
aukštesnysis pagrindinis patenkinamas nepatenkinamas
Matematika

2018

7,5

43,3

37,3

11,9

Skaitymas
2018

30,6

25,0

34,7

9,7

Rašymas
2018

10,3

22,1

38,2

29,4

Gamtos mokslai
2018

37,0

50,7

12,3

0

Socialiniai mokslai
21,4

51,4

22,9

4,3

2018
Metai

Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų grupes
pasiskirstymas (proc.)
Aukštesnieji Aukštesnieji Žemesnieji
vidutiniai
vidutiniai

Žemesnieji

Matematika
2019

6,5

28,3

41,3

23,9

Gamtos mokslai
2019

8,7

26,1

39,1

26,1

NMPP vykdymas, mokinių pasiekimų rezultatai suteikė informaciją, kuri panaudota
planuojant ir organizuojant ugdymo procesą.
4.12. Buvo tenkinami specialieji mokinių ugdymo poreikiai teikiant specialiojo
pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo, o nuo II pusmečio ir mokytojo padėjėjo pagalbą. Buvo
vykdomas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektas ,,Saugios aplinkos mokykloje
kūrimas II“. Mokiniams buvo organizuojamos edukacinės išvykos.
5. Progimnazijoje vyko išorinis veiklos vertinimas, kurį atliko Nacionalinė mokyklų
vertinimo agentūra. Remiantis išorinio vertinimo išvadomis parengtas progimnazijos veiklos
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tobulinimo plano projektas. Vykdytas progimnazijos veiklos įsivertinimas. Giluminiam
įsivertinimui pasirinkta sritis „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ – veiklos rodiklis „Mokymosi
lūkesčiai ir mokinių skatinimas“. Parengtos rekomendacijos progimnazijos veiklos tobulinimui.

II SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS
PIRMASIS SKIRSINIS
MOKSLO METŲ TRUKMĖ
6. 2019–2020 mokslo metų ugdymo proceso trukmė:
Klasės

PUG

1

Ugdymo
proceso
pradžia
Ugdymo
proceso
pabaiga

2

3

4

5

6

7

8

2019-09-02

Ugdymo
proceso
trukmė

2020-06-05

2020-06-16

175 dienos

185 dienos

6.1. 1–4 kl. – 2 ugdymo(-si) dienos, 5–8 kl. – 5 ugdymo(-si) dienos organizuojamos
įvairiomis netradicinėmis ir projektinėmis veiklomis savaitgaliais ar po pamokų (akcija „Darom“
2020, klasės ekskursijos, kalėdiniai klasių renginiai, klasės žygiai, išvykos ir pan.).
6.2. Suderinus su Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros
skyriumi, progimnazijoje ugdymosi procesas gali būti organizuojamas savarankiško mokymosi
forma (mokiniai savarankiškai atlieka paskirtas užduotis namuose). Pavyzdžiui, progimnazijoje
vykstant valstybiniams brandos egzaminams.
6.3. 5–8 kl. birželio mėnesį 5 ugdymosi dienos skiriamos personalizuotamsavivaldžiam ugdymui – labai gerai ir gerai besimokantys mokiniai užsiima savišvieta, kitiems –
individualios konsultacijos žinių gilinimui ir mokymosi spragų šalinimui.
7. Atostogų laikas:
Klasės

Rudens
Žiemos

PUG

1

2

3

4

5

6

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

7

8

10

(Kalėdų)
Žiemos
Pavasario
(Velykų)
Vasaros

2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.
2020 m. birželio 6 d. – rugpjūčio 31 d.

2020 m. birželio 17 d. – rugpjūčio 31 d.

8. Pusmečių datos:
Klasės

1

2

3

4

5

6

7

8

2019-09-02 – 2020-01-17

I
pusmetis
II
pusmetis

2020-01-18 – 2020-06-05

2020-01-18 – 2020-06-16

9. Pamokų, pertraukų laikas:
9.1. Pamokos pradedamos 8.00 valandą.
9.2. Pamokų trukmė:
1 klasių pamokų trukmė
1 pamoka 8.00–8.35 val.

2–5 klasių pamokų trukmė
1 pamoka 8.00–8.45 val.

6–8 klasių pamokų trukmė
1 pamoka 8.00–8.45 val.

Pertrauka 10 min.

Pertrauka 10 min.

Pertrauka 10 min.

2 pamoka 8.45–9.20 val.

2 pamoka 8.55–9.40 val.

2 pamoka 8.55–9.40 val.

Pertrauka 10 min.

Pertrauka 10 min.

Pertrauka 10 min.

3 pamoka 9.30–10.05 val.

3 pamoka 9.50–10.35 val.

3 pamoka 9.50–10.35 val.

Pertrauka 30 min.

Pertrauka 30 min.

Pertrauka 10 min.

4 pamoka 10.35–11.10 val.

4 pamoka 11.05–11.50 val.

4 pamoka 10.45–11.30 val.

Pertrauka 10 min.

Pertrauka 10 min.

Pertrauka 30 min.

5 pamoka 11.20–11.55 val.

5 pamoka 12.00–12.45 val.

5 pamoka 12.00–12.45 val.

Pertrauka 10 min.

Pertrauka 10 min.

6 pamoka 12.55–13.40 val.

6 pamoka 12.55–13.40 val.

Pertrauka 10 min.

Pertrauka 10 min.

7 pamoka 13.50–14.35 val.

7 pamoka 13.50–14.35 val.

9.3. Pamokų laikas gali būti trumpinamas dėl renginių, šalčio ar karščiosprendimą
priima progimnazijos direktorius.
9.4. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į progimnaziją gali nevykti
priešmokyklinės grupės ir 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai –
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ir 6–8 klasių mokiniai, o prognozuojant 30 laipsnių ir didesnį karštį dienos metu – visų klasių
mokiniai. Atvykusiems į progimnaziją mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams,
neatvykusiems į progimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama progimnazijos
interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų
skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos
higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017.
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau
– Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse,o
temperatūrai patalpose pasiekus 28 laipsnius karščio ir nesant galimybės mokinius užimti vėsesnėje
aplinkoje, mokiniai, informavus tėvus, paleidžiami į namus.
9.5. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karščio karantino ar stichinių nelaimių, dienyne
žymimos datos ir įrašoma „Pamokos nevyko dėl….“. Šiais atvejais koreguojami ilgalaikiai ugdymo
planai.
9.6. Progimnazija gali priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus
situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją.
ANTRASIS SKIRSNIS
PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
10. 2019–2020 m. m. ugdymo planą rengė ugdymo plano rengimo darbo grupė,
patvirtinta Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos direktoriaus 2019 m. gegužės 9 d. įsakymu
Nr. V-25 „Dėl ugdymo plano 2019–20120 mokslo metams rengimo“. Ugdymo plano projektas
pristatytas 2019 m. birželio 25 d. Mokytojų tarybos posėdyje (2019-06-27 protokolas Nr. MT-4).
11. Ugdymo plano turinys suformuotas remiantis švietimo stebėsenos, mokinių
pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių
pasiekimų patikrinimo, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais,
progimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis ir progimnazijos susitarimais.
12. Rengiant ugdymo planą, Mokytojų tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. posėdyje,
protokolo Nr. MT-5, priimti susitarimai dėl:
12.1. progimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir
integruojamąsias programas;
12.2. ugdymo proceso organizavimo formų;
12.3. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo;
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12.4. mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi pagalbos
teikimo, vykdant pagrindinio ugdymo programą;
12.5. švietimo pagalbos teikimo;
12.6. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo;
12.7. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti,
panaudojimo;
12.8. projektinio darbo rengimo ir organizavimo;
12.9. kitų mokiniams ir progimnazijai aktualių ugdymo turinio įgyvendinimo
klausimų (diferencijuoto – srautinio ugdymo organizavimo, dalykų intensyvinimo, mokymo(-si)
virtualiosiose aplinkose prieinamumo, mokymosi išteklių panaudojimo, veiklos organizavimo
kitose erdvėse, kultūrinės-pažintinės veiklos organizavimo, ugdymo turinio planavimo ir
įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir reflektuojant ugdymo procesą).
13. Ugdymo planas koreguojamas esant nenumatytiems atvejams ugdymo proceso
metu.
14. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, progimnazija siūlo mokiniams rinktis:
14.1. 8 klasėse mokymosi atitinkančius poreikius matematikos arba diferencijuotus
anglų kalbos dalykų modulius, kurių programą parengia dalyko mokytojas bei patvirtina
progimnazijos direktorius;
14.2. įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas, kurias parengia
neformaliojo vaikų švietimo programos vadovas bei patvirtina progimnazijos direktorius;
15. progimnazijoje siūloma 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.
16. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius progimnazija
žymi Mokinių registre.
17. Mokinio individualaus ugdymo planas sudaromas:
17.1. mokiniui, kurio I pusmečio pasiekimai yra nepatenkinami;
17.2. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio;
17.3. mokiniui, kuris mokomas namie;
17.4. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių.
18. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami:
18.1. Vadovaujantis Ugdymo programų aprašu, Pradinio ugdymo ir Pagrindinio
ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas
tvarkos aprašu.
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18.2. Vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu,
patvirtintu progimnazijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. M-3, kuris skelbiamas
progimnazijos elektroninėje svetainėje.
18.3. 5–8 klasėse pažymiais pagal dešimtbalę vertinimo skalę arba įskaita. Baigiantis
ugdymo laikotarpiui mokinių pasiekimai apibendrinami atsižvelgiant į bendrosiose programose
pateiktus mokinių pasiekimų lygių požymių aprašymus ir įvertinami 10 balų sistemos pažymiais ar
įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“ arba „atleista“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas
pagal gydytojo rekomendaciją ir progimnazijos direktoriaus įsakymą. Specialiosios medicininės
fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo pratybose vertinami įrašu „įskaityta“
arba „neįskaityta“.
18.4. 5–8 klasėse dorinio ugdymo, žmogaus saugos, dalykų modulių pasiekimai
vertinami įskaita, kiti dalykai – pažymiu.
19. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime progimnazija dalyvauja mokyklos
savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos arba mokyklos vadovo sprendimu. Mokinio
pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (trimestro, pusmečio) įvertinimą.
20. 1–4 klasių ugdymo turinys planuojamas 35 savaitėms, rengiant ilgalaikius dalykų
planus metams, detaliuosius dalykų planus savaitei pildant TAMO dienyne.
21.5–8 ugdymo turinys planuojamas 37 savaitėms, rengiant ilgalaikius dalykų planus
metams, detaliuosius dalykų planus skyriui ar ciklui.
22. Neformaliojo švietimo programų turinys planuojamas iki ugdymo proceso
pabaigos.
TREČIASIS SKIRSNIS
PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS
23. Progimnazijoje, planuojant progimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimą,
nuspręsta:
23.1. Įgyvendinti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d.
įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos
patvirtinimo“ (toliau – sveikatos programa). Programa integruojama į gamtos ir žmogaus, lietuvių
kalbos, dorinio ugdymo, fizinio ugdymo, biologijos ir pradinio ugdymo dalykų turinį.
23.2. Įgyvendinti Ugdymo karjerai programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai
programos patvirtinimo“. Programa 5–8 klasėse įgyvendinama pagal progimnazijos Ugdymo
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karjerai veiklos planą, kurios veiklą vykdo direktoriaus įsakymu paskirta Ugdymo karjerai grupė,
1–4 kl. integruojama į pradinio ugdymo dalykų turinį.
23.3. įgyvendinti nuoseklias, ilgalaikes socialines ir emocines kompetencijas
ugdančias prevencines programas: 1–4 kl. „Laikas kartu“, 5–8 kl. „Paauglystės kryžkelės“.
Programos

įgyvendinamos

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“. Prevencinės programos įgyvendinamos klasės valandėlių metu.
23.4. Švietimą nacionalinio saugumo klausimais integruoti į geografijos ir istorijos
dalykų turinį.
23.5. Švietimą informacinio ir finansinio raštingumoklausimais integruoti į užsienio
kalbos, informacinių technologijų, matematikos dalykų turinį.
23.6. Pasitikėjimo ugdymo programą, kuriai pritarta Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V2-354, integruoti į 5–6 klasės
dorinį ugdymą. Mokomųjų dalykų temos integruojamos pačių mokytojų susitarimo būdu pagal
suderinamumą.
23.7. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 integruojama į 1–4 kl. pradinio ugdymo
dalykų turinį, 5–8 klasėse skiriama po 1 savaitinę valandą: 5 klasėje ir 8 klasėje, 7 kl. – 0,5
pamokos.
23.8. Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas integruojamas į pradinio
ugdymo bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį. 7 klasėje antrą pusmetį ir 8 klasėje
informacinių technologijų mokoma integruotai su dorinio ugdymo, lietuvių k., matematikos,
biologijos, užsienio kalbų, geografijos, istorijos, fizikos, tecnologijų dalykais. Informacinės
komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė.
23.9. Etninės kultūros ugdymas integruojamas į pradinio ugdymo bendrosios
programos ugdymo dalykų programų turinį. Etninės kultūros programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651„Dėl
Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros
bendrosios programos patvirtinimo“ (toliau – Etninės kultūros programa). Ši programa
integruojama į dorinį ugdymą, lietuvių kalbą, istoriją, gamtą ir žmogų, muziką, dailę, technologinį
ugdymą, neformalųjį švietimą.
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23.10. Dalykų mokytojai ilgalaikiuose bei detaliuosiuose planuose nurodo
integruojamųjų programų temas siedami jas su dalyko temomis, organizuoja tinkamą programos
įgyvendinimą, nurodo integruojamąją temą el. dienyno dalykui skirtame apskaitos puslapyje.
23.11. Organizuojamos integruotos dalykų pamokos. Jei integruojamas kelių dalykų
turinys ir pamokoje dirba keli mokytojai, integruojamų dalykų pamokų turinys dienyne įrašomas tų
dalykų apskaitai skirtose elektroninio dienyno skiltyse.
23.12. Mokinių pasiekimai vertinami integruojančių programų mokomųjų dalykų
pamokose pagal programose ir dalykų bendrosiose programose numatytus pasiekimų lygmenis ir
vertinimo būdus.
23.13. Sporto salėje, progimnazijos stadione ir sporto aikštyne sudaromos galimybės
mokiniui kiekvieną dieną per ilgąją 30 min. pertrauką užsiimti fiziškai aktyvia veikla.
24. Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai (toliau – pažintinė kultūrinė
veikla) –skiriama ne mažiau kaip 24 val. kiekvienai klasei. Veikla organizuojama nuosekliai per
visus mokslo metus ne tik progimnazijoje, bet ir kitose edukacijai skirtose erdvėse. Mokinio
mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei pamoka,
perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal pamokos (-ų) trukmę).
Klasės
1–4 kl.

5–8 kl.
5 kl.
5–8 kl.
5–8 kl.
5–8 kl.
5–8 kl.
5–8 kl.
5–8 kl.
5–8 kl.

Renginio pavadinimas
Mokslo ir žinių diena
Kalėdiniai renginiai
Sporto ir sveikatingumo diena
Kaziuko mugė
Akcija „Darom“
Kelionių diena
Žygio diena
Mokslo metų (pradinės mokyklos)
užbaigimo diena
Mokslo ir žinių diena
Penktokų krikštynos
Mokyklos sporto žaidynės
Adventiniai renginiai
Ugdomosios ekskursijos
Kaziuko mugė
Sporto žaidynių uždarymas. Sporto
diena
Žygio diena
Mokslo metų užbaigimo šventė

Mėnuo
2019 m. rugsėjo mėn.
2019 m. gruodžio mėn.
2020 m. balandžio mėn.
2020 m. kovo mėn.
2020 m. balandžio mėn.
Per mokslo metus
2020 m. gegužės mėn.
2020 m. birželio mėn.

Valandos
4 val.
4 val.
4 val.
2 val.
4 val.
7 val.
4 val.
3 val.

2019 m. rugsėjo mėn.
2019 m. spalio mėn.
2019 m. spalio mėn.
2019 m. gruodžio mėn.
Per mokslo metus
2020 m. kovo mėn.
2020 m. birželio mėn.

4 val.
2 val.
3 val.
2 val.
7 val.
2 val.
3 val.

2020 m. birželio mėn.
2020 m. birželio mėn.

4 val.
2 val.

25. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo
programą, yra privaloma. Jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus.
Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama dienyne. Vadovaujamasi Socialinės-pilietinės veiklos
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organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu
Nr. V-66. Aprašas skelbiamas progimnazijos internetiniame tinklalapyje. 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.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS
26. Ugdymo procesui organizuoti progimnazijoje sudaromas pamokų tvarkaraštis.
27. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną.
Remiantis turimais duomenimis apie mokinių mokymosi krūvį, priimami sprendimai dėl ugdymo
proceso koregavimo.
28. Mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie
kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę elektroniniame dienyne.
Kontroliniai darbai nerašomi po ligos, atostogų. Kontrolinių darbų data įrašoma į elektroninį
dienyną ir mokytojų derinama tarpusavyje.
29. Užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose:
29.1. turi atitikti mokinio galias. 1-os klasės mokiniams gali būti skiriami namų
darbai, kuriems atlikti reikia iki 30 min. per dieną. 2–4 klasėse skiriami namų darbai, kuriems reikia
atlikti ne ilgiau kaip 1 val. per dieną;
29.2. turi būti tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi,
padėti siekti numatytų mokymosi tikslų;
29.3. neskiriamos atostogoms;
29.4. neskiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams įgyvendinti.
30. Progimnazijoje mokiniams, kurie negali tinkamai atlikti skiriamų užduočių dienos
centruose arba namuose dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, sudaromos sąlygas
jas atlikti progimnazijos bibliotekoje arba pailgintos dienos grupėje.
31. 1–7 klasių mokiniams skiriamas ne didesnis kaip privalomas pamokų skaičius per
savaitę. 8 klasių mokiniams bendras pamokų skaičius per savaitę didinamas skiriant pasirenkamąjį
matematikos arba anglų kalbos modulį.
32. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės konsultacijos. Trumpalaikės
konsultacijos organizuojamos pagal pastovų konsultacijų tvarkaraštį. Konsultacijų lankomumas
priklauso nuo mokantis kylančio mokymosi poreikio išsiaiškinti neaiškumus. Jos neįskaitomos į
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mokinio mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami apie mokiniui siūlomą
suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą.
33. Mokinys, jeigu pageidauja, progimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti
atleidžiamas nuo dalies ar visų pamokų lankymo tų dalykų:
33.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais
mokslo metais nugalėtojas;
33.2. kurių mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (muzikos,
dailės, menų, sporto ir kitose) pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas
baigęs);
33.3. kurių mokosi pagal kitas neformaliojo vaikų švietimo programas.
34. 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. Programas ar jų nuorodas
mokyklai pateikia mokinys ar mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su prašymu dėl atleidimo
nuo to dalyko pamokų iki progimnazijos sprendimu numatomos datos.
35. Progimnazija priima sprendimus dėl menų ar fizinio ugdymo dalykų, o išimtiniais
atvejais – ir kitų dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias
programas, įskaitymo ir konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę.
36. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų
pamokų,

jų

metu

gali

užsiimti

kita

ugdomąja

veikla

arba

mokytis

individualiai. Progimnazijoje užtikrinamas nuo pamokų atleistų mokinių saugumas ir užimtumas.
Jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, mokiniai progimnazijos
sprendimu gali į mokyklą atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. Apie tai progimnazija informuoja
tėvus.
PENKTASIS SKIRSNIS
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS
37. Mokymosi pagalba progimnazijoje teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji
reikalinga. Privalomai mokymosi pagalba teikiama mokiniui:
37.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;
37.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;
37.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;
37.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta ugdymo
bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;
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37.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas
lygmuo;
37.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta
mokymosi sritimi.
38. Progimnazijoje organizuojama sisteminė mokymosi pagalba, kuri apima: žemų
pasiekimų prevenciją, intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones
(suteikiama tai, ko mokiniai negali gauti namuose, ir pan.).
39. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumą analizuoja ir kompleksiškai pagal
individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką vertina dalyko mokytojas, mokymosi pagalbos
specialistai.
40. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsakingas už mokymosi pasiekimų
stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos teikimo organizavimą.
ŠEŠTASIS SKIRSNIS
ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ,
UGDYMO ORGANIZAVIMAS
41. Progimnazijoje, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės
organizacijos pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą:
41.1. Jis priimamas 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“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas).
Progimnazijoje išsiaiškinami atvykusiojo asmens lūkesčiai ir norai mokytis kartu su bendraamžiais,
švietimo pagalbos poreikis ar poreikis tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos.
41.2. Informuojama progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti
institucija.
41.3. Kartu su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) numatomos atvykusio mokytis
asmens tolesnio mokymosi perspektyvos, aptariamas švietimo pagalbos poreikis ar poreikis tam
tikrą laiko dalį intensyviai mokytis lietuvių kalbos.
41.4. Paskiriamas asmuo, galintis padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į
mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis, prireikus pasitelkiami mokiniai savanoriai.
41.5. sudaro mokinio mokymosi individualų planą, kuriame gali būti numatytas ir
pamokų skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo planų 77, 93 punktuose,
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pavyzdžiui, sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti kai kurių dalykų ar jų dalies, bet nepažeidžiant
mokinio mokymosi poreikių.
41.6. numatoma preliminari mokinio adaptacinio laikotarpio trukmė, progimnazijos
teikiamos pagalbos forma ir būdai, progimnazijos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų ir rūpintojų)
įsipareigojimai. Adaptaciniu laikotarpiu stebima mokinių individuali pažanga ir jų pasiekimai
nevertinami pažymiais. Užsitęsus mokinio adaptacijai ar iškilus sunkumams, susijusiems su
adaptacija, į adaptacijos proceso valdymą įtraukiama mokyklos vaiko gerovės komisija.
41.7. Nuolat bendradarbiaujama su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais
mokinio atstovais ir teikiama informacija apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą.
41.8. Siūlomos neformaliojo vaikų švietimo veiklos, konsultuojama dėl jų
pasirinkimo.
41.9. Numatomas klasės vadovo, mokytojų darbas su atvykusiu mokiniu ir mokinio
tėvais (globėjais, rūpintojais).
42. Jeigu mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, progimnazija gali
organizuoti:
42.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu, kartu užtikrindama, kad kitus
dalykus (pavyzdžiui, menus, gamtos mokslus ir kt.) jis mokytųsi kartu su bendraamžiais;
42.2. mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikiant
reikiamą švietimo ir mokymosi pagalbą.
SEPTINTASIS SKIRSNIS
LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS
43. Progimnazijoje, įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas,
nustatytas minimalus laikinosios (mobiliosios) grupės dydis – 12 mokinių. Mokinių skaičius
laikinojoje (mobiliojoje) grupėje negali būti didesnis nei didžiausias mokinių skaičius klasėje – 30.
44. Progimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės:
44.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir
etiką;
44.2. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsižvelgiant į darbo
vietų kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma;
44.3. diferencijuotam (srautiniam) ugdymui 8-ose klasėse sudaromos 3 laikinosios
grupės lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos mokymui ir 4 laikinosios grupės anglų k.
mokymui. 7 klasėse – 3 laikinosios grupės lietuvių kalbos mokymui;
44.4. progimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasės į grupes dalijamos:
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44.5. pradinėse klasėse:
Klasės / grupių skaičius (mokinių skaičius grupėje)
1b
1c
2a
2b
3a
3c
3b
4b
4a
4c
1 gr. (12)
1 gr. (9)
1 gr. (20)
1 gr. 1 gr. (13)
(11)
1 gr. 1 gr. 1 gr.
1 gr.
1 gr.
1 gr. (21)
1 gr. 1 gr. (18) 1 gr.
(12)
(11) (14)
(22)
(17)
(21)
(17)

Dalykas

1a

Dorinis
ugdymas

Etika
Tikyba

44.6. 5–8 klasėse:
Dalykas
Dorinis
ugdymas

5a
Etika

Klasės / grupių skaičius (mokinių skaičius grupėje)
5b
5c
6a
6b
7a
7b
8a
1 gr. (10)
1 gr. (24)
1 gr. (16)
1 gr.
+
(21)

8c
8b
1 gr. (24)

(1 namų mokymas)

Tikyba

1 gr.
(15)
2 gr.
(12/
12)

1 gr.
(24)
2 gr.
(12/
12)

1 gr.
(24)
2 gr.
(12/
13)

2 gr.
(12/
12)
-

2 gr.
(12/
12)
-

1 gr.
(24)
1 gr.
(24)
2 gr.
(12/
12)

Fizinis
ugdymas
Modulis

Informacinės
techn.
Anglų k.
Rusų k.
Vokiečių k.
Lietuvių k. ir
literatūra
Matematika
Technologijos

1 gr. (24)
2 gr.
(12/
13)

2 gr.
(12/
11)

1 gr.
(22)
2 gr.
(14/
13)

1 gr.
(16)
2 gr.
(13/
14)
2 gr.
(13/
14)
1 gr.
(16)

2 gr.
(12/
13)
-

2 gr.
(12/
13)
1 gr.
(20)

2 gr.
(12/
11)
1 gr.
(17)

2 gr.
(14/
13)
1 gr.
(18)

1 gr.
(24)
1 gr.
(24)
2 gr.
(12/
12)

1 gr.
(25)
1 gr.
(25)
2 gr.
(12/
13)

1 gr.(11)
1 gr.
1 gr.
(25)
(23)
1 gr.
1 gr.
(25)
(23)
2 gr.
2 gr.
(13/
(11/
12)
12)

1 gr.(20)
3 gr.
(18/18/18)
1 gr. 1 gr.
(27)
(27)
2 gr. 2 gr.
(14/
(13/
13)
14)

1 gr. (12)
3 gr.
(22/20/21)
3 gr.
(22/20/21)
1 gr. 1 gr. 1 gr.
(21) (21)
(22)

1 gr.
(24)

1 gr.
(24)

1 gr.
(25)

1 gr.
(25)

1 gr.
(23)

1 gr.
(21)

-

-

-

-

-

2 gr.
(12/
15)
-

2 gr.
(13/
14)
-

-

1 gr. (19)

-

-

-

4 gr.
(16/17/16/16)
1 gr.
(18)

1 gr.
(17)

1 gr.
(21)

1 gr.
(17)

1 gr.
(22)

Anglų k.
2 gr. (19/20)
Matematika
1 gr. (24)

45. Jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys, joje sudaromos laikinosios grupės:
45.1. užsienio kalboms 5–8 klasėse;
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45.2. pradinėse klasėse užsienio kalbai mokyti klasės į grupes nedalijamos;
45.3. Išimtys (formuojamos mažesnės nei 12 mokinių grupės):
45.3.1. 1b klasės tikybos grupėje 11 mokiniai;
45.3.2.2ab klasės etikos grupėje 9 mokiniai;
45.3.3. 4b klasės etikos grupėje 11 mokiniai;
45.3.4. 5ac klasės etikos grupėje 10 mokinių;
45.3.5. 6b klasėje informacinių technologijų grupėje 11 mokinių;
45.3.6. 6b klasėje anglų kalbos grupėje 11 mokinių;
45.3.7. 6a ir 6b klasėse vokiečių kalbos grupėje 11 mokinių;
45.3.8. 6b klasėje technologijų grupėje 11 mokinių.
AŠTUNTASIS SKIRSNIS
MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS
46. 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. V1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos
aprašu.
47. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.
Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik pritarus gydytojų
konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais
(globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas,
parengia individualų ugdymo planą.
48. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 1–
3 klasėse skiriamos 315 pamokų per mokslo metus, per savaitę – 9 val., 4 klasėje skiriamos 385
pamokos per mokslo metus, per savaitę – 11 val., 5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo
metus, per savaitę – 12, 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus, per savaitę – 13. Dalį pamokų
gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu
mokymo proceso organizavimo būdu.
49. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), progimnazijos direktoriaus
įsakymu mokinys gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo. Dienyne ir
mokinio individualiame ugdymo plane įrašoma „atleista“ prie mokinio nesimokomų dalykų. Dalis
pamokų, gydytojo leidimu lankomų papildomai, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.
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Progimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų
pamokų per savaitę.
50. Namų mokymo ugdymo plano lentelės:
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė
Dalykai
0,5
0,5
0,5
0,5
Dorinis ugdymas
Kalbos:
Lietuvių kalba
5
4
4
5
Užsienio kalba I
1
1
2
Užsienio kalba II
3
3
3
3
Matematika
0,5
0,5
0,5
0,5
Pasaulio pažinimas
Gamtamokslinis ugdymas:
Gamta ir žmogus
Biologija
Fizika
Chemija
Informacinės
technologijos
Socialinis ugdymas:
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Geografija
Meninis ir technologinis ugdymas, fizinis ugdymas:
Dailė ir technologijos
Dailė
Muzika
Technologijos
Fizinis ugdymas
Žmogaus sauga
Pasirenkamieji
dalykai, dalykų
moduliai
Iš viso:
9
9
9
11

5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė
0,5
0,5
0,5
0,5
3
2
3

3
2
0,5
2

1

1

3
1,5
1
2

3
1,5
1
2

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

13

13

0,5

12

DEVINTASIS SKIRSNIS
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS
51. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo
koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d.
įsakymo Nr. V-554 redakcija).
52. Neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 12
mokinių.
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53. Neformaliajam vaikų švietimui skiriama 40 val.
54. Atsižvelgiant į klasių komplektų skaičių, progimnazijos neformaliojo švietimo
organizavimo tradicijas ir atlikus išankstinį mokinių poreikių tyrimą, vykdomos šios neformaliojo
švietimo programos:
Neformaliojo
švietimokryptis
Meninė

Intelektinė
Sportinė

Socialinė

Programos pavadinimas
Ansamblis „Pumpurėliai“ (1–4 kl.)
Solinis dainavimas (1–8 kl.)
Lietuvių liaudies šokiai (1–4 kl.)
Lietuvių liaudies šokiai (5–8 kl.)
Kompiuterių būrelis (1–4 kl.)
Instrumentinis ansamblis (5–8 kl.)
Informatikos būrelis (5–8 kl.)
Matematikos būrelis (3–4 kl.)
Stalo tenisas (5–8 kl.)
Judrieji žaidimai (3–4 kl. merg.)
Judrieji žaidimai (3–4 kl. bern.)
Judrieji žaidimai (5–6 kl. merg.)
Judrieji žaidimai (5–6 kl. bern.)
Tinklinis (5–8 kl. merg.)
Krepšinio pradžiamokslis (4–6 kl.)
Krepšinis (7–8 kl.)
Pasieniečių būrelis (5–8 kl.)
Šviesoforas (1–4 kl.)

Valandų
skaičius
V. Ksenzovienė
2
V. Ksenzovienė
4
N. Žygienė
4
N. Žygienė
5
R. Bagdonienė
1
J. Cicėnas
2
I. Kandratavičienė
1
I. Šuminienė
1
D. Gotovskienė
2
D. Gotovskienė
2
G. Motiejonis
1
D. Gotovskienė
2
G. Motiejonis
2
D. Gotovskienė
3
G. Motiejonis
2
G. Motiejonis
3
A. Matvėjevas
2
J. Snieškienė
1
Iš viso:
40
Vadovas

III SKYRIUS
IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS
VYKDYMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
55. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo
organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m.
lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106.
56. Progimnazijos mišri priešmokyklinė grupė dirba 20 val. per savaitę:
56.1. įgyvendinamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos, minimali
jų įgyvendinimo trukmė –700 val.;
56.2. ugdomoji veikla pradedama 8 val. ryto, Ceikinių skyriuje – 9 val.
57. Grupės vaikų ugdomoji veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras
sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai.
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58. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, planuodamas grupės ugdomąją veiklą,
individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį atsižvelgdamas į bendrą grupės specifiką ir individualius
vaikų poreikius.
59. Progimnazijos mokytojų tarybos sprendimu priešmokyklinio ugdymo pedagogas
rengia metinius planus ir planuoja savaitės veiklą.
60. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas per 4 savaites nuo ugdymo programos
įgyvendinimo pradžios atlieka priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų pirminį pasiekimų įvertinimą.
61. Įgyvendinus programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogas atlieka galutinį
priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia laisvos formos išvadą –
rekomendaciją pradinių klasių mokytojui pagal kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo,
pažinimo, komunikavimo ir meninę.
62. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų atostogos sutampa su pradinių klasių
mokinių atostogomis.
ANTRAS SKIRSNIS
PRADINIS UGDYMAS
63. Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas. 2019–2020 mokslo metais 1–4
klasėse pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433,
vadovaujamasi nacionalinių ir tarptautinių tyrimų, mokinių pasiekimų vertinimo taikant
nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimų testus mokykloje rezultatais bei rekomendacijomis
dėl mokinių pasiekimų gerinimo, panaudojant ugdymo turinio integravimo ir ugdymosi aplinkos
kūrimo galimybes:
63.1. 2019–2020 m. m. 1–4 klasių mokytojai ugdymo turinį planuoja ilgalaikiuose
(mokslo metams) ir detaliuosiuose (savaitei) planuose pildant TAMO dienyną;
63.2. 1-os klasės mokiniams, suderinus su jų tėvais, gali būti skiriami namų darbai,
kuriems atlikti reikia iki 30 min. per dieną. 2–4 klasėse skiriami namų darbai, kuriems reikia atlikti
ne ilgiau kaip 1 val. per dieną;
63.3. moksleiviams yra organizuojama pailgintos dienos grupė.
64. Atskirų dalykų ugdymo organizavimas.
64.1. Dorinio ugdymo organizavimas:
64.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų – etiką arba
katalikų tikybą;
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64.1.2. nesusidarius 12 mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis, sudaroma laikinoji
grupė iš kelių klasių mokinių;
64.1.3. dorinio ugdymo dalyką mokiniai gali keisti kiekvienais mokslo metais pagal
tėvų (globėjų) parašytą prašymą.
64.2. Kalbinis ugdymas.
Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir
klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas (pvz.,
naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į
kalbinę raišką ir rašto darbus).
64.3. Pirmosios užsienio kalbos mokymas:
64.3.1. užsienio (anglų) kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo
programos metais;
64.3.2. užsienio kalbos pradinėse klasėse moko užsienio kalbos mokytojas, turintis
kvalifikaciją dėstyti pradinėse klasėse;
64.3.3. užsienio kalbos mokoma 2, 3, 4 klasėse tam skiriant po 2 pamokas per savaitę.
64.4. Fizinio ugdymo organizavimas:
64.4.1. viena fizinio ugdymo pamoka per savaitę 1, 2, 3, 4 klasėse skiriama šokiui;
64.4.2.

specialiosios

medicininės

fizinio

pajėgumo

grupės

progimnazijoje

organizuojamos taip: mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis
jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;
64.4.3. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne
progimnazijoje;
64.4.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir
pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti
ligų paūmėjimą;
64.4.5. atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų moksleiviai pamokoje dalyvauja ją
stebėdami.
64.5. Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas.
Informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese panaudojamos kaip
ugdymo priemonė, taip pat mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų.
65. Ugdymo sričių dalykų mokymo organizavimas 1, 2, 3, 4 klasėse:
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Mokomieji dalykai

1 klasės

3 klasės

4 klasės

1

1

1

1

PU progr.
(iš viso)
4

8

7

7

7

29

2

2

2

6

5

4

5

18

2
2
Pasaulio pažinimas
Gamtamokslinis ugdymas
Gamta ir žmogus
Biologija
Fizika
Chemija
Informacinės technologijos
Socialinis ugdymas
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Geografija
Ekonomika
Meninis ir technologinis ugdymas, fizinis ugdymas
Dailė ir technologijos
2
2
Dailė
Muzika
2
2
Technologijos
Fizinis ugdymas
3
3
Žmogaus sauga
Pasirenkamieji dalykai, dalykų
moduliai
22
24
Iš viso:

2

2

8

2

2

8

2

2

8

3

3

12

23

24

93

Dorinis ugdymas
Kalbos
Lietuvių kalba
Užsienio kalba I
Anglų kalba
Vokiečių kalba
Užsienio kalba II
Rusų kalba
Vokiečių kalba
Anglų kalba
Matematika

4

2 klasės

IV SKYRIUS
PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES PROGRAMOS VYKDYMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS
66. Progimnazijoje įgyvendinamos Pagrindinio ugdymo bendrosios programos, kurias
sudaro ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir
literatūra, pirmoji užsienio kalba (anglų), antroji užsienio kalba (rusų, vokiečių); matematika;

27

gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas: istorija, geografija; meninis ugdymas: dailė, muzika;
informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymasbendrųjų kompetencijų ir gyvenimo
įgūdžių ugdymas.
67. Progimnazija, formuodama mokyklos pagrindinio ugdymo programos turinį, siūlo
mokiniams rinktis matematikos arba anglų kalbos dalyko modulius (8 klasėje).
68. Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir
naujai atvykusiems mokiniams skiriamas adaptacinis laikotarpis. Peradaptacinį laikotarpį stebima
individuali pažanga, bet mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinami.
ANTRASIS SKIRSNIS
DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI
69. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų
parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Etika arba
katalikų tikyba pasirenkama vieneriems metams.
70. Lietuvių kalba ir literatūra. Progimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį:
70.1. Į lietuvių kalbos ir literatūros programos įgyvendinimą integruojamas
pilietiškumo pagrindų mokymas, laisvės kovų istorijai 7-8 klasėse skiriant 9 pamokas.
70.2. Mokiniams, kurie mokėsi pagal pagrindinio ugdymo programą mokykloje,
kurioje įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, ir nori tęsti mokymąsi pagal pagrindinio
ugdymo programą mokykloje, kurios nuostatuose (įstatuose) įteisintas mokymas valstybine kalba,
sudaromos sąlygos pasiekti bendrojoje programoje numatytus pasiekimus: vienus mokslo metus
jiems gali būti skiriama 1 papildoma lietuvių kalbos ir literatūros pamoka per savaitę; jei klasėje ar
keliose klasėse yra keletas tokių mokinių, gali būti sudaryta grupė, kurios mokymui skiriama 2 ar
daugiau papildomų pamokų, atsižvelgiant į mokyklos turimas mokymo lėšas.
71. Užsienio kalba.
71.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau
mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos.
71.2. Antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai)
mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi
antrąją užsienio kalbą: rusų ar vokiečių.
71.3. Keisti užsienio kalbą 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 šiuo metu lankoma mokykla dėl
objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis pradėtos kalbos. Gavus
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mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis
užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus:
71.3.1. vienus mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio
kalbos pamoka per savaitę;
71.3.2. susidarius mokinių laikinajai grupei atsižvelgdama į mokymo lėšas, skiriamos
dvi papildomos pamokos.
71.4. Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą
programą ir mokykla nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta
Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu
mokykla 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.
71.5. Jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams)
pritarus, pageidauja toliau mokytis pradėtos kalbos, o mokykla neturi tos kalbos mokytojo:
71.5.1. Mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje
mokykloje, kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais,
rūpintojais) ir su progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija. Skiriant
pamokų skaičių, vadovaujamasi Bendrųjų ugdymo planų 77 punktu.
71.5.2. 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 mokyklai pagal iš anksto
priimtą susitarimą, kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo
kriterijai.
71.6. 8 klasių mokiniams skiriama 1 papildoma savaitinė pamoka mokinio ugdymo
poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti, organizuojant anglų kalbos pasirenkamąjį modulį.
72. Gamtos mokslai:
72.1. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų
turinyje skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Nesant
sąlygų atlikti eksperimentus progimnazijoje, jie atliekami kitose tam tinkamose aplinkose.
72.2. Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas
skiriant po 1 savaitinę valandą 5 ir 8 klasėse, po 0,5 savaitinės valandos 7 klasėse vadovaujantis
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Žmogaus saugos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159.
73. Technologijos.
Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8
klasėse), kiekvienoje klasėje proporcingai paskirstomas laikas tarp mitybos, tekstilės, konstrukcinių
medžiagų ir elektronikos technologijų programų.
74. Informacinės technologijos, matematika.
74.1. 7 klasėje pirmą pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų
bendrosios programos kursui 18 pamokų, o antrą pusmetį informacinių technologijų mokoma
integruotai su kitais dalykais 19 pamokų; 8 klasėje – informacinių technologijų mokoma integruotai
37 pamokas. Integruojamoji dalis mokoma kartu su dorinio ugdymo, lietuvių k., matematikos,
biologijos, užsienio kalbų, geografijos, istorijos, fizikos dalykais.
74.2. 8 klasių mokiniams skiriama 1 papildoma savaitinė pamoka mokinio ugdymo
poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti, organizuojant matematikos pasirenkamąjį modulį.
75. Socialiniai mokslai:
75.1. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama 9pamokos, integruojant temas į 5–6
klasių istorijos pamokas.
75.2. Į istorijos, geografijos dalykų turinį integruojamos Lietuvos ir pasaulio realijos,
kurios turi būti nuolat sistemingai atskleidžiamos ir aptariant su mokiniais nacionalinio saugumo ir
gynybos pagrindų temas, tokias kaip: Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo samprata ir
sistema, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; informaciniai ir
kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo
pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai, ir kitas
panašias temas.
76. Fizinis ugdymas:
76.1. Mokiniui, kuris mokosi 5 ar 6 klasėje, skiriamos 3 fizinio ugdymo pamokos per
savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų;
76.2. Kiekvienam mokiniui siūloma rinktis fiziniam aktyvumui skirtą neformaliojo
švietimo programą.
76.3. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas 5, 6, 8 klasės į grupes nedalinamos, 7
klasėse formuojamos mergaičių, berniukų grupės.
76.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams fizinis ugdymas
organizuojamas mokiniams dalyvaujant pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems
skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą.
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76.5. 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.
76.6. Progimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos
ir laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą – stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių
klasėje, bibliotekoje, konsultacijas.
77. Pagrindinio ugdymo programos I daliai įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per
savaitę (mokslo metus):
Mokomieji dalykai

5 klasės

Dorinis ugdymas
(Tikyba/etika)
1 (37)
Kalbos
Lietuvių kalba ir literatūra
5 (185)
Užsienio kalba(1-oji)Anglų
3 (111)
kalba
Užsienio kalba(2-oji) Rusų
kalba
Užsienio kalba(2-oji) Vokiečių
kalba
Matematika ir informacinės technologijos
4 (148)
Matematika
1 (37)
Informacinės technologijos

6 klasės

7 klasės

8 klasė

5–8 kl.
(iš viso)

1 (37)

1 (37)

1 (37)

4 (148)

5 (185)
3 (111)

5 (185)
3 (111)

5 (185)
3 (111)

20 (740)
12 (444)

2*(74)

2*(74)

2*(74)

6*(222)

2*(74)

2*(74)

2*(74)

6*(222)

4 (148)
1 (37)

4 (148)
0,5(18)

4 (148)
-

16 (592)
3 (92,5)

2 (74)
1 (37)
-

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

4 (148)
3 (111)
3 (111)
2 (74)

2 (74)
10**
2 (74)

2 (74)
10**
2 (742)

8 (296)
40**
6 (222)

1 (37)
1 (37)
2 (74)
2 (74)
0,5(19)

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

4 (148)
4 (148)
7 (259)
10 (370)
2 (74)

Gamtamokslinis ugdymas
Gamta ir žmogus
2 (74)
2 (74)
Biologija
Fizika
Chemija
Socialinis ugdymas
Istorija
2 (74)
2 (74)
Socialinė-pilietinė veikla
10**
10**
Geografija
2 (74)
Meninis ir technologinis ugdymas, fizinis ugdymas
Dailė
Muzika
Technologijos
Fizinis ugdymas
Žmogaus sauga

1 (37)
1 (37)
2 (74)
3 (111)
1 (37)

1 (37)
1 (37)
2 (74)
3 (111)
-
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Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, skaičius per savaitę
pasirenkamasis anglų kalbos
1* (37)
1* (37)
dalyko modulis
pasirenkamasis matematikos
1* (37)
1* (37)
dalyko modulis
Pamokų skaičius mokiniui per
26 (962)
29 (1073)
29 (1073)
31 (1147)
115
savaitę (per metus)
(4236,5)
Neformalusis vaikų švietimas
7
7
(valandų skaičius per savaitę)
* pagal mokinių pasirinkimą
** valandų (pamokų) skaičius per metus.
V SKYRIUS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS
ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS
78. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas organizuojamas
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, Bendrojo ugdymo plano nuostatomis.
79. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys moksleiviai progimnazijoje ugdomi visiška
integravimo forma. Moksleiviams, turintiems intelekto sutrikimų, mokytis padeda specialusis
pedagogas. Jie ugdomi pagal pritaikytas ar individualizuotas programas.
80. Atsižvelgdama į mokinių specialiuosius ugdymo poreikius ir sutrikimus, Ignalinos
rajono

švietimo pagalbos tarnybos (toliau – centras)rekomendacijas, bendradarbiaudama su

mokinio tėvais, progimnazija pritaiko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui ugdymo
formą:
80.1. mokiniai ugdomi visiškai integruotai (kai mokinys visų dalykų mokosi su
pagrindine grupe);
80.2. mokiniai ugdomi dalinai integruotai pagal individualų ugdymo planą (kai
mokiniui pagrindinių dalykų mokytis padeda specialusis pedagogas).
81. Vaiko gerovės komisijos ar centro siūlymu, tėvų pritarimu mokinys, turintis
vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, direktoriaus įsakymu gali mokytis
tik vienos užsienio kalbos arba pradėti vėliau mokytis antrosios užsienio kalbos.
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ANTRASIS SKIRSNIS.
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI
PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
82. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažangos ir pasiekimų
vertinimas:
82.1. Mokinių, kuriems rekomenduota mokytis pagal bendrojo ugdymo programą,
mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir
vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 23 punkto nuostatomis.
82.2. Mokinių, kurie mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokymosi
pažanga ir pasiekimai vertinami pagal šiose programose numatytus pasiekimus atsižvelgiant į
programos pritaikymo lygį. Vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais ir pagalbos
specialistais atsižvelgiant į bendrosiose programose numatytus pasiekimų lygius.
82.3. Mokinių, kurie mokosi pagal individualizuotą bendrojo ugdymo programą,
mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pažymiais atsižvelgiant į daromą individualią pažangą.
82.4. Visi specialiųjų poreikių turinčių moksleivių pasiekimai ir mokymosi sunkumai
aptariami progimnazijos vaiko gerovės komisijoje, įvertinami centre ir, gavus raštiškus tėvų
sutikimus, mokomi pagal rekomendacijas ir siūlymus, rengiama individualaus ugdymo programa.
TREČIASIASIS SKIRSNIS
SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS
TEIKIMAS
83. Specialiosios pedagoginės, socialinės pedagoginės ir specialiosios pagalbos
teikimas:
83.1. Specialioji pedagoginė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, specialioji
pagalba teikiamos vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V1228, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950,
Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 bei Ignalinos rajono švietimo
pagalbos tarnybos ir mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis.
83.2. Ugdytis progimnazijoje padeda specialusis pedagogas, dirbantis su specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Specialioji pedagoginė pagalba mokiniams teikiama
ugdymo proceso metu, o logopedinės pratybos – ne pamokų metu. Mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir
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kalbos sutrikimų, individualioms ir grupinėms specialiosioms, logopedinėms pratyboms 1–4 klasėse
skiriama po 1 pamoką per savaitę. Esant sunkesniems atvejams dar papildomai skiriamos
konsultacijos.
83.3.

Individualų

ugdymo

planą

specialiųjų

ugdymosi

poreikių

turintiems

moksleiviams rengia dalykų mokytojai, konsultuojami progimnazijos vaiko gerovės komisijos,
spec. pedagogo ir centro.
83.4. Progimnazijoje yra užtikrintas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių pradinių
klasių mokinių ugdymo tęstinumas ir nuoseklumas.
83.5. Individualus ugdymo planas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems
mokiniams aprobuojamas progimnazijos vaiko gerovės komisijoje.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE
84. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas namuose:
84.1.

Mokinio,

turinčio

specialiųjų

ugdymosi

poreikių,

mokymas

namie

organizuojamas pagal progimnazijos vaiko gerovės komisijos, centro ir gydytojų rekomendacijas
sudarant individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.
84.2. Mokiniui, besimokančiam pagal bendrąją arba pritaikytą pradinio ugdymo
programą, mokyti namie skiriamos pamokos vadovaujantis Pradinio ugdymo programų Bendrųjų
ugdymo planų 37, 58 punktuose nurodytu valandų skaičiumi, iš kurių 1–2 pamokos skiriamos
specialiosioms pamokoms. Mokiniui, besimokančiam pagal bendrąją arba pritaikytą pagrindinio
ugdymo programą, mokyti namie skiriamos pamokos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programų
Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte nurodytu valandų skaičiumi, iš kurių 1–2 pamokos gali būti
skiriamos specialiosioms pamokoms.
84.3.

Mokiniui,

besimokančiam

pagal

individualizuotą

bendrąją

pradinio

arpagrindinio ugdymo programą, mokyti namie skiriamos 8 valandos per savaitę, iš jų 1–2 ugdymo
valandos skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti.
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VI SKYRIUS
UGDYMO PROGRAMŲ DALYKAI IR JIEMS SKIRIAMAS VALANDŲ SKAIČIUS
UGDYMO PLANO VYKDYMO LENTELĖ
1 a, 1 b, 1c klasės
Klasė
1a klasė
Mokinių skaičius / Mokomieji
16
dalykai
Dorinis ugdymas
Tikyba
1
Etika
1*
Kalbos
Lietuvių kalba (gimtoji)
8
Užsienio kalba I
Anglų kalba
Vokiečių kalba
Užsienio kalba II
Rusų kalba
Vokiečių kalba
Anglų kalba
4
Matematika
2
Pasaulio pažinimas
Gamtamokslinis ugdymas
Gamta ir žmogus
Biologija
Fizika
Chemija
Informacinės technologijos
Socialinis ugdymas
Istorija
Geografija
Meninis ir technologinis ugdymas, fizinis ugdymas
Dailė ir technologijos
2
Muzika
2
Technologijos
Fizinis ugdymas
3
Žmogaus sauga
Pasirenkamieji dalykai, dalykų
moduliai
22
Pamokų skaičius mokiniui
*formuojama jungtinė grupė

1b klasė
15

1c klasė
18

1
1*

1
1*

8

8

-

-

4
2

4
2

2
2

2
2

3

3

22

22
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UGDYMO PLANO VYKDYMO LENTELĖ
2 a, 2 b klasės
Klasė
Mokinių skaičius / Mokomieji dalykai

2a klasė
24

Dorinis ugdymas
Tikyba
Etika
Kalbos
Lietuvių kalba (gimtoji)
Užsienio kalba I
Anglų kalba
Vokiečių kalba
Užsienio kalba II
Rusų kalba
Vokiečių kalba
Anglų kalba
Matematika
Pasaulio pažinimas
Gamtamokslinis ugdymas
Gamta ir žmogus
Biologija
Fizika
Chemija
Informacinės technologijos
Socialinis ugdymas
Istorija
Geografija
Meninis ir technologinis ugdymas, fizinis ugdymas
Dailė ir technologijos
Muzika
Technologijos
Fizinis ugdymas
Žmogaus sauga
Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai
Pamokų skaičius mokiniui
*formuojama jungtinė grupė

2b klasė
24

1
1*

1
1*

7

7

2

2

5
2

5
2

2
2

2
2

3

3

24

24
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UGDYMO PLANO VYKDYMO LENTELĖ
3 a, 3 b, 3 c klasės
Mokomieji dalykai
3a klasė
Mokinių skaičius / Mokomieji
22
dalykai
Dorinis ugdymas
Tikyba
1*
Etika
1*
Kalbos
Lietuvių kalba
7
Užsienio kalba I
Anglų kalba
2
Vokiečių kalba
Užsienio kalba II
Rusų kalba
Vokiečių kalba
Anglų kalba
4
Matematika
2
Pasaulio pažinimas
Gamtamokslinis ugdymas
Gamta ir žmogus
Biologija
Fizika
Chemija
Informacinės technologijos
Socialinis ugdymas
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Geografija
Ekonomika
Meninis ir technologinis ugdymas, fizinis ugdymas
Dailė ir technologijos
2
Dailė
Muzika
2
Technologijos
Fizinis ugdymas
3
Žmogaus sauga
Pasirenkamieji dalykai, dalykų
moduliai
23
Pamokų skaičius mokiniui
*formuojamos jungtinės grupės

3b klasė
21

3c klasė
20

1
1

1*
1*

7

7

2

2

4
2

4
2

2

2

2

2

3

3

23

23
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UGDYMO PLANO VYKDYMO LENTELĖ
4 a, 4 b, 4c klasės
Mokomieji dalykai

4a klasė

4b klasė

4c klasė

Mokinių skaičius / Mokomieji
dalykai
Tikyba
Etika
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Vokiečių kalba
Rusų kalba
Vokiečių kalba
Anglų kalba
Matematika

21

18

20

Pasaulio pažinimas
Gamta ir žmogus
Biologija
Fizika
Chemija
Informacinės technologijos
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Geografija
Ekonomika
Dailė ir technologijos
Dailė
Muzika
Technologijos
Fizinis ugdymas
Žmogaus sauga
Pasirenkamieji dalykai, dalykų
moduliai
Pamokų skaičius mokiniui
*formuojamos jungtinės grupės

1*
1*
7
2

1*
1
7
2

1
1*
7
2

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

24

24

24
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UGDYMO PLANO VYKDYMO LENTELĖ
5 a, 5 b, 5c klasės
Klasė
5 a klasė
Mokinių skaičius / Mokomieji
24
dalykai
Dorinis ugdymas
Tikyba
1
Etika
1*
Kalbos
Lietuvių kalba ir literatūra
5
Užsienio kalba (1-oji)Anglų
3+3
kalba
Užsienio kalba (2-oji) Rusų
kalba
Užsienio kalba (2-oji) Vokiečių
kalba
Matematika ir informacinės technologijos
4
Matematika
1+1
Informacinės technologijos
Gamtamokslinis ugdymas
Gamta ir žmogus
2
Biologija
Fizika
Chemija
Socialinis ugdymas
Istorija
2
Socialinė-pilietinė veikla
10**
Geografija
Meninis, fizinis ir technologinis ugdymas
Dailė
1
Muzika
1
Technologijos
2+2
Fizinis ugdymas
3
Žmogaus sauga
1
Pasirenkamieji dalykai, dalykų
moduliai
Pamokų skaičius mokiniui per
26
savaitę
*formuojama jungtinė grupė
** valandų skaičius per metus

5 b klasė
24

5c klasė
26

1

1
1*

5
3+3

5
3+3

-

-

-

-

4
1+1

4
1+1

2
-

2
-

2
10**
-

2
10**
-

1
1
2+2
3
1
-

1
1
2+2
3
1
-

26

26
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UGDYMO PLANO VYKDYMO LENTELĖ
6 a, 6 b klasės
Klasė
6 a klasė
Mokinių skaičius / Mokomieji
25
dalykai
Dorinis ugdymas
Tikyba
1*
Etika
1*
Kalbos
Lietuvių kalba ir literatūra
5
Užsienio kalba(1-oji)Anglų
3+3
kalba
Užsienio kalba(2-oji) Rusų kalba
2
Užsienio kalba(2-oji) Vokiečių
2*
kalba
Matematika ir informacinės technologijos
4
Matematika
1+1
Informacinės technologijos
Gamtamokslinis ugdymas
Gamta ir žmogus
Biologija
Fizika
Chemija
Socialinis ugdymas
Istorija
Socialinė-pilietinė veikla
Geografija
Meninis, fizinis ir technologinis ugdymas
Dailė
Muzika
Technologijos
Fizinis ugdymas
Žmogaus sauga
Pasirenkamieji dalykai, dalykų
moduliai
Pamokų skaičius mokiniui per
savaitę
*formuojama jungtinė grupė
** valandų skaičius per metus

6 b klasė
23

1*
1*
5
3+3
2
2*

4
1+1

2
-

2
-

2
10**
2

2
10**
2

1
1
2+2
3
-

1
1
2+2
3
-

29

29
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UGDYMO PLANO VYKDYMO LENTELĖ
7 a, 7 b klasės
Klasė
7 a klasė
Mokinių skaičius / Mokomieji
27
dalykai
Dorinis ugdymas
Tikyba
1
Etika
1*
Kalbos
Lietuvių kalba ir literatūra
5***
Užsienio kalba(1-oji)Anglų
3+3
kalba
Užsienio kalba(2-oji) Rusų
2
kalba
Užsienio kalba(2-oji) Vokiečių
2*
kalba
Matematika ir informacinės technologijos
4
Matematika
0,5+0,5
Informacinės technologijos
(I pusm.)
Gamtamokslinis ugdymas
Gamta ir žmogus
Biologija
2
Fizika
1
Chemija
Socialinis ugdymas
Istorija
2
Socialinė-pilietinė veikla
10**
Geografija
2
Meninis, fizinis ir technologinis ugdymas
Dailė
1
Muzika
1
Technologijos
2+2
Fizinis ugdymas
2
Žmogaus sauga
0,5
(II pusm.)
Pasirenkamieji dalykai, dalykų
moduliai
Pamokų skaičius mokiniui per
29
savaitę

7 b klasė
27

1
1*
5***
3+3
2
2*

4
0,5+0,5
(I pusm.)
2
1
2
10**
2
1
1
2+2
2
0,5
(II pusm.)
29

*formuojama jungtinė grupė
** valandų skaičius per metus
*** formuojamos grupės iš viso koncentro klasių pagal mokinių pasiekimus
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UGDYMO PLANO VYKDYMO LENTELĖ
8 a, 8 b, 8 c klasės
Klasė
8 a klasė
Mokinių skaičius /
21
Mokomieji dalykai
Dorinis ugdymas
Tikyba
Etika
1
Kalbos
Lietuvių kalba ir literatūra
5***
Užsienio kalba(1-oji)Anglų
3***
kalba
Užsienio kalba(2-oji) Rusų
2
kalba
Užsienio kalba(2-oji)
2*
Vokiečių kalba
Matematika ir informacinės technologijos
Matematika
4***
Informacinės technologijos
-

8 b klasė
21

8c klasė
22

1*
1*

1*
1*

5***
3***

5***
3***

2

2

2*

2*

4***
-

4***
-

Gamtamokslinis ugdymas
Gamta ir žmogus
Biologija
1
1
1
Fizika
2
2
2
Chemija
2
2
2
Socialinis ugdymas
Istorija
2
2
2
Socialinė-pilietinė veikla
10**
10**
10**
Geografija
2
2
2
Meninis, fizinis ir technologinis ugdymas
Dailė
1
1
1
Muzika
1
1
1
Technologijos
1
1
1
Fizinis ugdymas
2
2
2
Žmogaus sauga
1
1
1
Pasirenkamieji dalykai,
1***
1***
1***
dalykų moduliai
Pamokų skaičius mokiniui
31
31
31
per savaitę
*formuojama jungtinė grupė
** valandų skaičius per metus
*** formuojamos grupės iš viso koncentro klasių pagal mokinių pasiekimus

Neformaliajam švietimui

Namų mokymui/
savarankiškam mokymui

Iš viso tarifikuotų pamokų
skaičius

Fizinio ugdymo

Technologijų

Informacinių technologijų

Užsienio kalba II

Užsienio kalba I

Lietuvių k., matematikos
diferencijavimas

Dorinio ugdymo

Iš jų mok. ugd. poreikiams
skiriamos val.

Skiriamų val. sk. klasei

Mokinių skaičius

Klasių skaičius

Programa (klasė)
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VII SKYRIUS
BENDRA TARIFIKUOJAMŲ VALANDŲ SUVESTINĖ PAGAL PROGRAMAS IR JOMS
ĮGYVENDINTI SKIRIAMAS VALANDAS
Valandos, skirtos dalijimui į
grupes (papildomai)

1
3
49
22
1
67

2
2
48
24
1
49

3
3
63
23
69

4
3
59
24
1
73

1-4
11
219
93
3
258
9

5
3
74
26
1
9
3
6
97
8
27

6
2
48
29
6
2
2
4
72

7
2
54
29
1
5
6
2
1
4
4
81

8
3
64
31
3
3
2
98

5-8
10
240
115
3
2
5
24
6
6
14
4
348

Iš viso
21
459
232
3
5
5
24
6
6
14
4
606
17
40

13

9
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VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
85. Už ugdymo plano įgyvendinimą atsakingas progimnazijos direktorius.
86.

Ugdymo

planas

skelbiamas

progimnazijos

interneto

svetainėje

http://www.kudabosprogimnazija.lt/.

87. Atsiradus ugdymo plane nenumatytiems atvejams, progimnazijos direktoriaus
įsakymu gali būti koreguojamas progimnazijos ugdymo plano įgyvendinimas, vadovaujantis 2019–
2020 ir 2020–2021 m. m. pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu ir 2019–2020 ir
2020–2021 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais.
88. Planas įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
89. Ugdymo planui pritarta progimnazijos tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. posėdyje,
protokolo Nr. MT1-3.

____________________________
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