
 

 

ROKIŠKIO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS I DALIES UGDYMO PLANAS 

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 

    Senamiesčio progimnazijos  ugdymo plano (toliau UP) paskirtis – aprašyti pagrindinio ugdymo turinio įgyvendinimą 2020-2021 m.m., 

vadovaujantis mokyklos susitarimais, bendrąjį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, nurodytais 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro patvirtintuose 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendruosiuose planuose (toliau –BUP) . 

UP rengė Rokiškio Senamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019-05-17 įsakymu Nr. V-173  patvirtinta darbo grupė, kurią sudaro: direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Bernadeta Tubelienė, mokytojai: Nijolė Mikulienė, Ina Nagelė,  ir Vilma Matuliauskienė. UP parengtas vadovaujantis 

2019-04-15 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymu Nr. V- 417 patvirtintu 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų 

pagrindinio ugdymo programų bendruoju ugdymo planu (toliau BUP);  2020 – 08 – 05 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro 

įsakymu  Nr. V-1159  patvirtintu 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų pakeitimu;  

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 2019-2021 metų  strateginiu planu; Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 2018 ir 2019  metų mokinių pasiekimų 

patikrinimo ( NMPP) duomenimis; Rokiškio Senamiesčio progimnazijos veiklos kokybės 2019 metų išorinio vertinimo ataskaita ir rekomendacijomis. 

II SKYRIUS UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 PIRMASIS SKIRSNIS 

 MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

1. 2020-2021 mokslo metų trukmė ir  mokiniams skiriamų atostogų tvarkaraštis: 

1.1 2020 – 2021 mokslo metų ugdymo procesas  prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d.,  baigiasi 5-8 klasių mokiniams 2020 m. birželio 22 d. (ugdymo 

proceso trukmė – 185 ugdymo dienos).  Progimnazijoje mokiniai mokosi trimestrais.  

 

1.2. Trimestrų trukmė: 

 I trimestras – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. lapkričio   30 d. 

 II trimestras – 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. kovo 10 d.  

 III trimestras – 2021 m. kovo 11 d. – birželio 22 d. 

1.3. Pusmečių trukmė: 

 I pusmetis – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 29 d. 

 II pusmetis – 2021 m. vasario 1 d. – birželio 22d.  



1.4   5-8 klasių mokiniams skiriamos atostogos: 

 Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d. 

 Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d. 

 Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d. 

 Pavasario (Velykų) atostogos 2021m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d. 

1.5. 2020-2021 mokslo metų vasaros atostogos prasideda 2020-06-23  (Rokiškio Senamiesčio progimnazijos direktoriaus 2020-09-24  įsakymu V-129 

,,Dėl vasaros atostogų laikotarpio“). 

1.6. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – 

ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai 

stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.   

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

 MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

2. Rokiškio Senamiesčio progimnazijos bendruomenės susitarimai dėl 2020-2021 mokslo metų UP įgyvendinimo: 

 

Susitarimų objektas Priimti sprendimai Pastabos, nuorodos į 

šaltinius/ dokumentus 

2.1 Prioritetiniai 

ugdymo tikslai ir 

uždaviniai, keliami 

2020-2021 mokslo 

metams 

 Sudaryti sąlygas laiku suteikti mokymosi pagalbą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos. Todėl, 

aukštesnių gebėjimų mokinių ugdymui skiriami pasirenkamieji dalykų moduliai, o pagalbos 

stokojantiems mokiniams – dalykinės konsultacijos ( iš bendruomenės valandų).  

 Sudaryti sąlygas mokytojams nuolat tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas. 

 Tobulinti profesinio informavimo, konsultavimo, ugdymo karjerai sistemą. 

 Ugdyti socialinį emocinį intelektą, pilietiškumą ir lyderystę  įgyvendinant projekto ,,Paauglystės 

kryžkelės“ metodiką. 

Rokiškio Senamiesčio 

progimnazijos 2019-

2021 metų  strateginis 

planas 

 

2.2 Ugdymo proceso 

organizavimo forma 

Pamoka. Pamokos trukmė 45 minutės.  

Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių 

sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl 

kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu gali 

būti organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.   

 

 

TREČIAS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 



2.3 Ugdymo turinio 

planavimas. Ilgalaikių 

ir trumpalaikių planų 

struktūros  

Ugdymo turinį mokytojai planuoja pagal Senamiesčio progimnazijos ugdymo turinio planavimo tvarką. Ugdymo turinio 

planavimo tvarka 

patvirtinta Senamiesčio 

progimnazijos 

direktoriaus 2013-06-13 

Įsak. Nr. V-204                                                                                                   

2.4 Socialinė pilietinė 

veikla 

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

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

Kiekvienam 5 -6 klasių mokiniui privaloma ne mažiau kaip 10 valandos per mokslo metus. 

Kiekvienam 7 - 8 klasių mokiniui privaloma ne mažiau kaip  15 valandų per mokslo metus. 

Siūloma veikla: 

1. Pilietinė kryptis:  

1.1.  aktyvi veikla mokyklos savivaldoje arba pasirinktoje vaikų, jaunimo organizacijoje. 

1.2. pilietinių iniciatyvų ( paminklų priežiūros, kapinių tvarkymo, valstybinių švenčių ir  

atmintinų datų mokykloje paminėjimo) organizavimas arba aktyvus dalyvavimas; 

              1.3. aktyvus dalyvavimas Tolerancijos centro bei Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio 

okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir kitų institucijų organizuojamose akcijose bei 

renginiuose.                             

             2. Ekologinė–aplinkosauginė veikla: 

2.1. aktyvus dalyvavimas ekologinėje akcijoje „DAROM“;  kitų akcijų inicijavimas  

ar aktyvus dalyvavimas jose; 

2.2. mokyklos aplinkos tvarkymas, pagal poreikį ir susitarimą Rokiškio miesto aplinkos 

tvarkymas;  

2.3. klasės aplinkos puoselėjimas ir  tvarkymas; 

3. Socialinė ir savanoriška veikla:  

3.1. mokyklos renginių, sportinių varžybų organizavimas ar aktyvus dalyvavimas juose; 

3.2. pagalba mokyklos bibliotekoje; 

3.3. budėjimas per progimnazijos renginius; 

              3.4. užsiėmimai su pradinukais (mokyti šokių, pagalba mokantis, skaitymo pamokėlės) 

3.5. mokyklos stendų ruošimas; 

3.6. aktyvus dalyvavimas prevenciniuose, socialiniuose, ugdymo karjerai renginiuose; 

3.7. pagalba vienišiems seneliams;  

3.8. savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose, dalyvavimas labdaros akcijose          

(Rokiškio paramos centras„Maisto bankas“, Raudonojo Kryžiaus draugijos veikloje - ir kt.). 

 

 

2.5 Pažintinė  Mokyklos tarybos 2020-



kultūrinė veikla (10 

dienų) 

5-8 klasėse 5 ugdymo 

dienos skiriamos 

organizuoti 

šiuolaikinio 

mokymosi sampratą 

atitinkančias patirtinio 

mokymosi kitose 

erdvėse, bei 

integruotas įvairių 

dalykų projektines ir 

pažintines veiklas. 

1.  Mokslo ir žinių diena 2020-09-01    

2. Netradicinio ugdymo diena ,,Laukiu  Kalėdų „ 2020-12-11   

3.  Integruotas pilietiškumo projektas ,,Aš labai myliu Lietuvą. O Tu?“ 2021-02-12   

4.  Karjeros diena „Šok į tėvų klumpes” 2021-04-02   

5.  Projektas  ,,Skaitymo strategijų taikymas netradicinio ugdymo pamokose“   2021-05-05  

Dvi dienos skiriamos kultūrinėms – pažintinėms ekskursijoms po rajoną arba Lietuvą (atsakingas klasės 

auklėtojas)  

Trys dienos (Brandos egzaminų dienomis)  edukacinei veiklai,   etninių programų įgyvendinimui,  

kurioms vadovauja dalykų mokytojai . 

09-24 MT-1 sprendimu, 

Metodinės tarybos 

posėdžio protokolo  

Nr. MG- 4 

 

Klasių vadovų  planai  

Mokyklos 2020-2021 

m.m. renginių planas 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

2.6.Mokyklos 

direktoriaus 

pavaduotojas:  

 
 
 
 
 
2.7.Mokytojas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų kontrolę ir 

aptarimą;  

2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio optimizavimo 

klausimus;  

3. stebi ir aptaria mokymosi krūvių reguliavimą. 

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

  

1. Apie kontrolinį darbą mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai nerašomi po 

ligos, atostogų bei po šventinių dienų;  

2. užtikrina, kad namų darbai atitiktų mokinio galias, nebūtų užduodami atostogoms, nebūtų skirti dėl 

įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti, bei būtų naudojami grįžtamajai informacijai apie 

mokinio mokymąsi gauti, tolesniam mokymuisi planuoti.  

 Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali tinkamai atlikti namų darbų dėl 

nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, sudarytos sąlygos atlikti namų darbus 

mokyklos tyliojoje skaitykloje iki 16.30 valandos.  

 Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, privalomas minimalus 

pamokų skaičius. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius skiriamas mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) pageidaujant: 8 ir 6 klasių mokiniams pagilinti žinias lietuvių kalbos ir matematikos, bei 

integruotame biologijos – anglų kalbos moduliuose. 5-8 klasių mokiniams likviduoti mokymosi spragas 

lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos ilgalaikėse konsultacijose. Mokiniui, maksimalus pamokų 

skaičius per savaitę yra ne daugiau kaip 10 procentų didesnis už minimalų pamokų skaičių, t.y. 5-8 klasių 

 Mokyklos tarybos 

2020-09-24 MT-1 

sprendimu, 

Metodinės tarybos 

posėdžio protokolo  

Nr. MG- 4,  

Direktoriaus 2016 m. 

spalio mėn. 06d. 

įsakymu Nr. V-80 

patvirtinta 

Rokiškio Senamiesčio 

progimnazijos  

,,Mokinių mokymosi 

krūvių reguliavimo 

tvarka“. 

Mokytojų ilgalaikiai 

planai 

 



 

 

2.8. Mokiniai 

mokiniams 35 pamokos (ugdymo plano lentelės) (priedas Nr.1).  

 Jei nerašo  kontrolinio darbo numatytu laiku -  per 1–2  savaites atsiskaito suderinęs laiką su dalyko 

mokytoju. 

PENKTAS SKIRSNIS  

MOKYKLOS UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMAS 

2.9 Programai 

įgyvendinti skiriamų 

ugdymo valandų 

paskirstymo  

5-8 kl. dalykų mokymuisi skiriamas minimalus privalomas pamokų skaičius. 

  

 

Valandų 

paskirstymo 

lentelės, Priedas 

Nr. 1 

2.10 Dalykų mokymo 

intensyvinimas 

Siekiant mažinti mokinių mokymosi krūvį Žmogaus sauga 5 klasėje mokoma visus mokslo metus, o 6 klasėje  

- nemokoma. 

  

Mokyklos 

tarybos 2020-09-

24 MT-1 

sprendimu, 

Metodinės 

tarybos posėdžio 

protokolo  

Nr. MG- 4 

 

2.11 Mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimas 

Vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija  patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2015 

m. gruodžio 21 d. įsakymu ,,Dėl geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ mokinių pažanga ir pasiekimai 

vertinami akcentuojant asmenybės ūgtį. 

Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis, bei direktoriaus 2018-12-30 patvirtinta 

,,Senamiesčio progimnazijos pažangos ir pasiekimų (įsi)vertinimo tvarka“. 

5-8 klasių mokiniai vertinami pažymiais. Lygiagrečiai su pažymiu naudojamas kaupiamasis balas (1-10), kuris 

po 5-10 įvertinimų keičiamas į pažymį.  

Mokytojai per pirmąsias  pamokas supažindina mokinius su dalyko vertinimo tvarka, būdais. Informacija turi 

būti skelbiama kabinete informaciniame stende.   

Penktokams skiriamas 1 trimestro adaptacinis laikotarpis. Per 1-ą mėn. (rugsėjo mėn.) taikomas formuojamasis 

vertinimas, mokiniai pažymiais nevertinami,  o spalio – lapkričio mėn. nerašomi nepatenkinami pažymiai, 

siekiant palaipsniui įvesti į naują diagnostinio vertinimo  tvarką.  

Tvarka numatyta 

2016-12-30 

patvirtintoje  

,,Senamiesčio 

progimnazijos 

pažangos ir 

pasiekimų 

(įsi)vertinimo 

tvarkoje“ 

 

2.12 Ugdymo valandų 

panaudojimas 

mokinių ugdymo 

poreikiams tenkinti 

Pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti pagrindinio ugdymo 

programoje mokinių tėvų pageidavimu naudojamos: 

 ilgalaikėms konsultacijoms, kurios skirtos mokymosi pagalbai teikti  

 matematikos ir lietuvių klabos moduliams gabių mokinių ugdymui  

 ugdymo diferencijavimui, dalijant klasę į mažesnes grupes. 

Mokyklos 

tarybos 2020-09-

24 MT-1 

sprendimu, 

Metodinės 



 integruotam informacinių technologijų mokymui 8 klasėje. 

 anglų kalbos moduliui 5 ir 7 kl.  

tarybos posėdžio 

protokolo  

Nr. MG- 4 

Priedas Nr.1 

pamokų 

paskirstymo 

lentelės 

2.13. Laikinųjų grupių 

sudarymas, klasių 

dalijimas į grupes 

 Minimalus mokinių skaičius laikinojoje grupėje – 10 mokinių (išskyrus II užsienio kalbos (vokiečių k.) 

pamokas). 

Maksimalus mokinių skaičius laikinojoje grupėje – 30 mokinių. 

Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti laikinosios grupės sudaromos, arba klasė dalijama į grupes dalykams 

mokyti: 

Doriniam ugdymui  5–8 klasėse, jei toje pačioje klasėje mokoma abiejų dalykų (etikos ir tikybos), nesusidarius 

mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis, sudaroma laikinoji grupė iš paralelių klasių mokinių; 

Technologijų pamokoms 5–8 klasėse, jei klasėje yra daugiau nei 20 mokinių; 

Užsienio kalbų pamokoms 5–8 klasėse, jei klasėje yra daugiau nei 20 mokinių; 

Informacinių technologijų pamokoms 5–8 klasėse (pagal kabinetuose esantį kompiuterių skaičių). 

Fizinio ugdymo pamokose dėl plintančios užkrečiamų ligų prevencijos klasės į grupes nedalijamos.. 

Mokyklos 

tarybos 2020-09-

24 MT-1 

sprendimu, 

Metodinės 

tarybos posėdžio 

protokolo  

Nr. MG- 4 

 

2.14 Prevencinės 

programos 

įgyvendinimas 

Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama ,,Sveikatos ugdymo bendroji 

programa“, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa, LIONS 

QUEST ,,Paauglystės kryžkelės“ programos. Priedas Nr. 3 

Nuo spalio 1d. vieną kartą per savaitę – pirmadieniais, mokyklos pedagogai kels kvalifikaciją ,,Psichinės 

sveikatos“ mokymuose.  

Progimnazija nuo 2016-2017 m.m. organizuoja ir vykdo kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo 

ir stiprinimo renginius  , vykdo ilgalaikį projektą  ,,Mokomės kitaip“. 

Progimnazija vykdo dar vieną  ilgalaikį projektą ,,Mūsų sveikatos sodas“, kuriam vadovauja pirminės 

sveikatos priežiūros specialistė Gailutė Morkūnienė . 

Dalykų 

mokytojų 

ilgalaikiai planai  

 Mokyklos 

tarybos 2020-09-

24 MT-1 

sprendimu, 

Metodinės 

tarybos posėdžio 

protokolo  

Nr. MG- 4 

 

2.15 Ugdymo turinio 

inovacijos, 

skatinančios proceso 

modernizavimą 

5-8 klasėse maisto technologijų bus mokoma per projektą ,, Gaminu ir valgau sveikai“ . 

7-ose ir 8-ose klasėse bus mokoma derinant skirtingų mokomųjų dalykų temas laiko ir turinio atžvilgiu.  

Įrengtas didelis informacinių technologijų kabinetas, kuriame vyks įvairių mokomųjų dalykų pamokos 

naudojant IKT. Biologijos kabinete įrengta kompiuterių klasė, interaktyvi lenta o kituose-  įrengtos  

multimedijos ir sudarytos galimybes mokytojams dirbti  inovatyviai ir maksimaliai pasiekti programose 

iškeltus tikslus. 

Metodinės 

tarybos posėdžių 

2020m. 

balandžio -

gegužės mėn. 

protokolai. 



Numatome ne mažiau kaip 20 % UP pamokų organizuoti kita forma, netradicinėse aplinkose. Kadangi  

mokykla yra šalia Rokiškio Krašto muziejaus, netoli  - ežeras ir parkas, todėl siekdami gerinti Rokiškio krašto 

ir Lietuvos valstybės pažinimą, šią aplinką išnaudojame ugdymo procesui organizuoti (istorijos, geografijos, 

gamtos ir žmogaus,  biologijos, menų, technologijų ir daugeliui kitų pamokų). 

Vykdysime tarptautinį Erasmus+ projektą (mobilumo programoje dalyvaus 9 mokytojai) 

Mokyklos 

tarybos 2020-09-

24 MT-1 

2.16 Ugdymo valandų 

panaudojimas 

mokinių ugdymo 

poreikiams tenkinti 

Pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti pagrindinio ugdymo 

programoje mokinių tėvų pageidavimu naudojamos: 

 ilgalaikėms konsultacijoms, kurios skirtos mokymosi pagalbai teikti  

 matematikos ir lietuvių klabos moduliams gabių mokinių ugdymui  

 ugdymo diferencijavimui, dalijant klasę į mažesnes grupes. 

 integruotam informacinių technologijų mokymui 8 klasėje. 

 anglų kalbos moduliui 5 ir 7 kl.  

Mokyklos 

tarybos 2020-09-

24 MT-1 

sprendimu, 

Metodinės 

tarybos posėdžio 

protokolo  

Nr. MG- 4 

Priedas Nr.1 

pamokų 

paskirstymo 

lentelės 

2.17 Bendrieji kalbos 

ugdymo reikalavimai 

mokykloje 

 Raštingumui gerinti – visų mokomųjų dalykų mokytojai turi taisyti mokinių rašybos  klaidas (nemažinant 

mokomojo dalyko pažymio). 

 Skaitymo gebėjimams gerinti – kiekviena metodinė grupė numatė strategijas, kaip mokys dalykinio teksto 

skaitymo ir suvokimo gerinimą.  

  

Metodinės 

tarybos 2020-06-

06 posėdžio 

protokolo Nr. 

MG- 4 

 

2.18 Bendrieji 

skaitmeninių 

gebėjimų ugdymo 

reikalavimai per 

dalykų pamokas 

Elektroninės EMA pratybos – lietuvių k., matematikos ir gamtos mokslų namų darbų užduotims atlikti. 

Su  informacinių technologijų pamokomis integruotos lietuvių kalbos, geografijos, biologijos ir fizikos 

pamokos (17 val. kursas 8 klasėse) 

Įrengta ir pagal poreikį naudojama gamtos mokslų  kompiuterių klasė. 

Įrengtas didelis informacinių technologijų kabinetas, kuriame veda pamokas  įvairių mokomųjų dalykų 

mokytojai. 
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2.19. Ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

stebėsena 

Ugdymo turinio planavimą  prižiūri ir vertina kuruojantys vadovai . 

Ugdymo turinio stebėsena  numatyta Senamiesčio progimnazijos 2020 metų  veiklos plane,  detalizuojama 

mėnesio veiklos plane. 2020-2021 m.m. prioritetinė pedagoginės priežiūros sritis – individuali mokinio 

pažanga,    

 



2.20 Ugdymo turinio 

integravimas  

Į visų privalomųjų dalykų ugdymo turinį integruoti bendrųjų kompetencijų,  gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių, 

etninės kultūros  , ugdymo karjerai, sveikatos ugdymo programos. 2019-2020 m.m. vykdomas integruotas anglų kalbos ir 

geografijos eTwynning projektas. Priedas Nr. 3. 
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2.21 Mokymosi 

pasiekimų gerinimas 

ir mokymosi pagalbos 

teikimas 

Progimnazijos pagrindinio ugdymo dalyje už mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos 

organizavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Bernadeta Tubelienė. 

Mokymosi pagalba  - trumpalaikės konsultacijos - mokiniui siūloma, kai kontrolinis darbas įvertinamas 

nepatenkinamai; kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų.  

Ilgalaikėms (pusės metų trukmės)  mokymosi spragų turintiems  mokiniams  matematikos ir lietuvių kalbos 

konsultacijos. Siūlomos, kai mokinio  pasiekimų lygis  patenkinamas arba nepasiektas patenkinamas ir 

mokinys nedaro pažangos. 

 5 -8 klasėse kiekviename koncentre sudaroma po 1 (vieną) aukštesnio  pasiekimų lygmens anglų kalbos grupę. 

Mokiniai, tėvų  pritarimu,  gali  laisvai pagal poreikius pasirinkti grupę  ir, esant reikalui – ją keisti. Aukštesnių 

pasiekimų lygmens  siekiantiems mokiniams siūlomi matematikos, lietuvių kalbos ir integruotas anglų kalbos 

su biologija moduliai.  

Mokyklos bibliotekoje  įrengta  ,,tylioji skaitykla”, kurioje mokiniams sudaromos  sąlygos po pamokų atlikti 

namų darbus.  Organizuojama  pačių mokinių pagalba kitiems mokiniams. Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose  kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) analizuojamos ir sprendžiamos mokinių ugdymo(-si) 

problemos, numatomi būdai ir priemonės situacijai gerinti. 
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2.22 Mokinių, 

turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

(išskyrus 

atsirandančius dėl 

išskirtinių gabumų), 

ugdymo 

organizavimas, 

 pažangos ir 

pasiekimų vertinimas. 

Mokyklos VGK priima sprendimus dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) ir švietimo 

pagalbos teikimo.  Kiekvienam mokiniui sudaromas  individualus pagalbos planas.  VGK  kartu su vaiku, jo 

tėvais (globėjais, rūpintojais) numato tarpinius ugdymosi ir pagalbos tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimą, 

periodiškai aptaria pasiektus rezultatus. Mokyklos specialioji pedagogė L. Pečiūrienė sistemingai stebi ir 

konsultuoja mokinį mokančius mokytojus,  kaip sėkmingai įgyvendinti ugdymo tikslus . 

Autizmo spektro sutrikimą turintys mokiniai ugdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-1367 patvirtintomis ,,ugdymo organizavimo 

rekomendacijomis mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas“ 

     Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažangos ir pasiekimų vertinimas. Mokinio, kuris 

mokosi pagal bendrojo ugdymo pritaikytą programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami atsižvelgiant į 

specialiuosius poreikius, galias, daromą pažangą. 

 Mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokymosi pažanga ir 
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ŠMSM 2020 -

09- 14 įsak Nr. 

V-1367 



pasiekimai vertinami pagal parengtos programos reikalavimus, atsižvelgiant į mokinio specialiuosius 

poreikius, galias, daromą pažangą bei tėvų pageidavimus (vertinami pažymiu, ,,įskaityta“, ,,neįskaityta“). 

  Senamiesčio progimnazijoje 2020-2021 m.m. ugdomi 40 mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 

(išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų), jų ugdymas organizuojamas vadovaujantis Direktoriaus 2019-

09-03 įsakymu Nr. V-175 patvirtintu Senamiesčio progimnazijos švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

Direktoriaus 2020-09-14 įsakymu Nr. M-45  patvirtintu ,,Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 5-8 klasių 

Švietimo pagalbos gavėjų sąrašu“.  

 

 

2.23 Mokinių, 

turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

mokymas namie 

 Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas namie vykdomas savarankišku arba nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu atsižvelgiant į  gydytojų rekomendacijas ir mokinio tėvų pageidavimus. 

VG Komisijoje dalyvaujant tėvams (vienam iš tėvų)  sudaromas  individualus ugdymo planas mokymosi 

namie laikotarpiui. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti namie 

mokykla skiria pamokų vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 56–60 ir 77, 93 punktais,  iš jų iki 74 pamokų 

gali būti skiriama specialiosioms pamokoms, specialiosioms pratyboms ar konsultacijoms.  Mokinio, kuris 

mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokymas namie organizuojamas vadovaujantis 

Bendrųjų ugdymo planų 56–60 punktais. Mokyti namie skiriamos ne mažiau kaip 296 valandos per metus ir iki 

74 pamokų per metus galima skirti specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms. Mokant nuotoliniu 

sinchroninio  mokymo proceso organizavimo būdu pamokos laikas paskirstomas tiesioginiam vaizdo kontaktui 

– 15-20 min, o likęs laikas savarankiškam mokymuisi (asinchroniniu būdu).  

2020-2021 m.m. mokykloje  bus vykdomas 7b klasės mokinio Eligijaus Kašpono  mokymas namie. Jo 

ugdymas bus organizuojamas nuotoliniu pavienio ugdymo  namuose būdu. (konkretizuojamas vadovaujantis 

BUP 107-110 p.)  
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2.24 Individualaus 

ugdymo plano 

rengimas 

Mokyklos VGK sprendimu mokinio individualaus ugdymo planas sudaromas   tiems mokiniams,  kurių 

pasiekimai žemi, taip pat mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypač mokinio, galinčio pasiekti aukštesnįjį  

lygmenį gabumams plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti individualios pažangos), taip pat  mokiniui atvykusiam 

mokytis iš užsienio; mokiniui , kuris mokomas namie, bei mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių. 
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2.25 Kiti mokyklos 

bendruomenės 

susitarimai, pav. dėl 

Penktokams skiriamas 1 trimestro adaptacinis laikotarpis. Per 1-ą mėn. (rugsėjo mėn.) taikomas formuojamasis 

vertinimas, mokiniai pažymiais nevertinami,  o spalio – lapkričio mėn. nerašomi nepatenkinami pažymiai, 

siekiant palaipsniui įvesti į naują diagnostinio vertinimo  tvarką.  

Mokyklos 

tarybos 2020-09-

24 MT-1 



gabių mokinių 

ugdymo, ugdymo 

karjerai, mokinių 

adaptacinio 

laikotarpio,  

konsultacijų 

organizavimo ir pan.) 

Į kitas klases naujai atvykusiems mokiniams taikomas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis. 

 Gabių mokinių asmeninių kompetencijų ugdymui 1ą kartą per mėnesį vykdomas konkursas ,,Žinau. Moku. 

Galiu“.  

Įkurtas ir trečius metus veikia ,,Veiklių mokinių klubas“. 

sprendimu, 

Metodinės 

tarybos posėdžio 

protokolo  

Nr. MG- 4 

 

2.26 Neformaliojo 

vaikų švietimo 

organizavimas 

Neformalųjį  švietimą organizuoti progimnazijoje atsižvelgiant į mokinių  poreikius, polinkius, mokytojų 

kompetenciją.   

Nustatyti šie neformaliojo švietimo prioritetai: sportinių, meninių,  socialinių gebėjimų; tautinio tapatumo ir 

gabiųjų mokinių ugdymas . 

Nustatytas minimalų neformaliojo švietimo grupės dydį – 10 mokinių. 
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2.27 Ugdymo 

organizavimas 

grupine mokymosi 

forma nuotoliniu 

mokymo proceso 

organizavimo būdu 

mokiniams, kurie 

mokomi kasdieniu 

mokymo proceso 

organizavimo būdu. 

 Vadovaujantis 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“, bei Bendrųjų ugdymo planų 602 

punktu.2020-2021 m.m. mokykla numato galimybę dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu esant būtinybei Brandos egzaminų sesijos metu (4-5 dienas gegužės – birželio 

mėn. ). Sinchroninis ugdymas vyks  platformoje ZOOM, taip pat mokykla rengiasi įdiegti  nuotolinio 

mokymo(si) ir bendradarbiavimo aplinką „Office 365“ . Pamokos struktūra pritaikoma asinchroniniam ir 

sinchroniniam ugdymui organizuoti . Sinchroniniam ugdymui skiriama nedaugiau, kaip 50 proc. ugdymo 

laiko. Likęs laikas skiriamas asinchroniniam ugdymui.  Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė per dieną 

ne ilgesnė kaip   2 val. 

 Mokykloje sukurta  mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo platforma, kurioje 

mokytojai kartą per savaitę galėtų dalytis veiklomis, kūrybinių užduočių, švietimo pagalbos mokiniams, 

prevencinės veiklos vykdymo idėjomis. Nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės trukmės  11.30 

– 12.00  skirta pietų pertraukai. 
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2.28 Mokinių ugdymo 

namie ir  

ugdymosi šeimoje  

organizavimas 

2.28.1. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi 

formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.  

Mokiniai namie mokomi savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik pritarus gydytojų konsultacinei komisijai. 
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Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į 

gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą. 

  Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 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.  

Mokiniams, kurie mokosi namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio mokymosi forma, 

skiriama iki 15 procentų, grupinio mokymosi forma – iki 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų 77, 93 

punktuose nustatyto pamokų skaičiaus mokiniui per savaitę ar per mokslo metus.  

Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys gali nesimokyti 

menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie 

dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. 

 Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę.  

 

2.28.2. Mokinys gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal pagrindinio ugdymo programą. Mokykla padeda 

tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, vadovaudamasi Ugdymosi 

šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. 

nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Mokykla, sudariusi mokymo sutartį: 

 2.28.2.1. įregistruoja vaiką Mokinių registre ir priskiria jį atitinkamai klasei; 

2.28.2.2. aprūpina mokykloje turimais bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais mokyklos vadovo nustatyta 

tvarka; 

2.28.2.3. paskiria mokytojus, konsultuosiančius mokinį; 

2.28.2.4.  per penkiolika darbo dienų nuo  mokslo metų pradžios pradžios su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

mokiniu, ugdomu pagal atitinkamą bendrojo ugdymo bendrąją programą, susitaria, kokių dalykų mokysis tais 

mokslo metais, kokie mokinio mokymosi pasiekimai (žinios ir supratimas, gebėjimai, nuostatos) bus vertinami 

ugdymo laikotarpio pabaigoje. Susitarimas įforminamas mokymo sutarties priedu; 

2.28.2.5. teikia mokiniui konsultacijas (jei to pageidauja tėvai (globėjai, rūpintojai) ir (ar) mokinys) pagal 

pagrindinio ugdymo bendrąją programą ne daugiau kaip 76 valandas per mokslo metus.  

2.28.2.6. sudaro dalykų konsultacijų tvarkaraštį ir jį suderina su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniu. 

Konsultacijos teikiamos mokykloje, dalis jų gali vykti naudojant technologines priemones; 

2.28.2.7. suteikia prieigą prie elektroninio dienyno tėvams (globėjams, rūpintojams), mokiniui, 

konsultuojantiems mokytojams, socialiniam pedagogui; 

2.28.2.8. tris kartus per mokslo metus įvertina mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus mokyklos vadovo 

nustatyta tvarka; nustato mokymosi pažangos ir pasiekimų įvertinimo laiką, baigiantis ugdymo laikotarpiui ir 

ugdymo procesui, jį suderina su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniu; mokinio mokymosi pasiekimai 

Nr. MG- 4 
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apibendrinami ir vertinimo rezultatas fiksuojamas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo nustatyta tvarka; mokinio mokymosi 

pažangą ir pasiekimus aptaria su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais); 

2.28.2.9. sudaro sąlygas mokiniams dalyvauti mokyklos vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programose, 

renginiuose, akcijose, socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje;  

2.28.2.10. įvertina mokinio socializacijos poreikio užtikrinimą mokyklos vadovo nustatyta tvarka du kartus per 

mokslo metus pagal šiuos kriterijus: 

2.28.2.10.1. mokinys sistemingai ugdosi bent pagal vieną neformaliojo vaikų švietimo programą; 

2.28.2.10.2. mokinys už namų ribų dalyvauja pažintinėje, kultūrinėje, meninėje, kūrybinėje veikloje; 

2.28.2.10.3. mokinys dalyvauja socialinėje-pilietinėje veikloje ne mažiau valandų, nei nustatyta švietimo, 

mokslo ir sporto ministro patvirtintuose bendrojo ugdymo planuose, per vienus mokslo metus; 

2.28.2.10.4. mokinys dalyvauja mokyklos organizuojamuose ar viešuose pilietiškumo renginiuose, 

pilietiškumo akcijose, valstybinių švenčių minėjimuose; 

2.28.2.10.5. mokinys ugdosi socialines ir emocines kompetencijas dalyvaudamas prevencinėje programoje ar 

kitu būdu. 

2.28.3. Tęsiant vaiko ugdymą (ugdymąsi) šeimoje prieš kiekvienus mokslo metus mokykla įvertina 

Klausimyne pateiktą informaciją, su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir vaiku aptaria ugdymo (ugdymosi) šeimoje 

sąlygas, ugdymosi poreikius. 

2.28.4. Mokinys į aukštesnę klasę keliamas, laikomas baigęs pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį 

vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto švietimo, 

mokslo ir sporto ministro, nustatyta tvarka. 

2.28.5 Mokymosi pagal bendrojo ugdymo bendrąsias programas pasiekimų patikrinimai organizuojami pagal 

švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi 

pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus. 

2.29 Asmenų, 

baigusių užsienio 

valstybės pagrindinio 

ar pradinio ugdymo 

programą ar jos dalį, 

ugdymo 

organizavimas 

Mokinys, atvykęs iš užsienio valstybės, 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“. Mokykla išsiaiškina atvykusiojo mokinio ir tėvų (globėjų ir rūpintojų) 

lūkesčius  , švietimo pagalbos poreikį, ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos.  Šiam 

mokiniui sudaromas individualus mokymosi planas,   vadovaujantis numatytų Bendrųjų ugdymo planų 77, 93 

punktais. Numatoma preliminari mokinio adaptacinio laikotarpio trukmė, mokyklos teikiamos pagalbos 

formos ir būdai. Adaptaciniu laikotarpiu stebima mokinio individuali pažanga ir jo pasiekimai nevertinami 

pažymiais. Jeigu mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, mokykla sudaro sąlygas jos mokytis 

intensyviau. 

Mokyklos 

tarybos 2020-09-

24 MT-1 

sprendimu, 

Metodinės 

tarybos posėdžio 

protokolo  

Nr. MG- 4 

 

 

III  SKYRIUS 
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DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

3. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimas: 

 

3.1 Dorinio ugdymo 

programų 

įgyvendinimas 

Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba katalikų tikybą ( vadovaujantis 

BUP  trečio skirsnio 69 p.) dvejiems mokslo metams . Į dorinio ugdymo pamokas integruojamos etninės 

kultūros, antikorupcinio ugdymo programa ir prevencinės programos (Priedas Nr. 2),  vykdomos gerumo 

akcijos.   

  

 Dalyko 

mokytojų 

ilgalaikiai 

planai. 

 Metodinės 

tarybos posėdžio 

protokolo  

Nr. MG- 4 

 

3.2 Lietuvių k. ir 

literatūra 

5-8 klasių mokiniai mokosi pagal Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu  Nr. V-46. 

Mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos Pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje numatyto 

patenkinamo lygio, skiriamos papildomos konsultacijos mokymosi spragoms pašalinti;  

Į pamokas integruojamos etninės kultūros ir  laisvės kovų istorijos mokymo ( ne mažiau po 4 pamokas) ,o    

prevencinės programos ne mažiau kaip po 2. 

Atsižvelgiant į 2017 m. Nacionalinių testų rezultatus 6 ir 8 klasėse siūlomos ilgalaikės konsultacijos  

mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai žemi, ir ilgalaikės konsultacijos gabiems mokiniams  kognityviniams 

gebėjimams lavinti. 

8 klasėje vieną pusmetį lietuvių kalba kartą per savaitę bus mokoma integruojant su informacinėmis 

technologijomis. 

Norint pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų pamokų metu naudojamos skaitmeninės mokymo priemonės ( 

emokykla.lt, žodynai, kirčiavimo programos ir kt.), elektroninė „Vyturio“ biblioteka, vedamos integruotos 

lietuvių kalbos ir informacinių technologijų, muzikos pamokos; organizuojamos pamokos netradicinėse 

erdvėse.. 

Dalyko 

mokytojų 

ilgalaikiai planai  

Metodinės 

tarybos posėdžio 

protokolo  

Nr. MG- 4 

 

3.3 Užsienio kalbos Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi kaip pirmosios iki 

pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

Antrosios užsienio kalbos mokyti pradedama nuo 6 klasės. Mokiniai su tėvais (globėjais) renkasi rusų arba 

vokiečių kalbą . 

Baigiant4-ą, 6-ą ir 8-ą klases organizuojama patikra, siekiant nustatyti užsienio kalbos mokėjimo lygį.  

Mokinių poreikiams tenkinti (remiantis tėvų prašymu) 5 klasėje siūlomas 1 m.m. trukmės  - anglų kalbos  

modulis ,,Anglų kalba filmuose“, o 7 kl. integruotas anglų k. ir biologijos modulis. 

Dalyko 

mokytojų 

ilgalaikiai planai  

 

Metodinės 

tarybos posėdžio 

protokolo  

Nr. MG- 4 

 



3.4 Gamtamokslinis 

ugdymas 

Esant nepakankamam mokinio krepšeliui, mokiniai per laboratorinius ir praktikos darbus į grupes neskirstomi.  

Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skiriama ne mažiau kaip 30-40 procentų dalykui skirtų 

pamokų per mokslo metus. 

Biologijos -chemijos kabinete įrengta  kompiuterių klasė, o kituose-  įrengtos  multimedijos ir sudarytos 

galimybes mokytojams dirbti  inovatyviai ir maksimaliai pasiekti programose iškeltus tikslus. 

 Mokinių pasirinkimu 8 klasėje vieną pusmetį biologijos kartą per savaitę bus mokoma integruojant su 

informacinėmis technologijomis.  

 Numatome ne mažiau kaip 20 %  gamtos mokslų pamokų organizuoti kita forma, netradicinėse aplinkose. 

Į gamtamokslius mokomuosius dalykus bus integruotos ,,Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa‘, bei 

,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinės programos“.  

 

Dalyko 

mokytojų 

ilgalaikiai planai 

Metodinės 

tarybos posėdžio 

protokolo  

Nr. MG- 4 

 

Priedas Nr 2 ir 

Nr.3. 

3.5 Matematinis 

ugdymas 

 Ugdant gabius matematikai vaikus, naudojamos nacionalinių olimpiadų,  konkurso „Kengūra“ , ,,Bebras“ 

užduotys (ir sprendimų rekomendacijos) ir kiti šaltiniai. 

Naudojamos informacinės komunikacinės technologijos ir skaitmeninės mokomosios priemonės.  

 Atsižvelgiant į 2020m. kritinio- loginio mąstymo testų rezultatus 6 ir 8 klasėse siūlomi matematikos moduliai 

aukštesnių gebėjimų mokiniams, o mokiniams  kurių mokymosi pasiekimai žemi , bei mokymosi pagalbos 

stokojantiems -  ilgalaikės konsultacijos  5,6,7 ir8 klasėse.   

Dalyko 

mokytojų 

ilgalaikiai planai  

Metodinės 

tarybos posėdžio 

protokolo  

Nr. MG- 4 

 

3.6. Informacinės 

technologijos 

 7 klasėje skiriamos 35 dalyko pamokos  informacinių technologijų bendrosios programos kursui.  8 klasėje 

informacinių  technologijų mokoma integruojant su kitu mokinių pasirinktu mokomuoju dalyku (pamokas 

imant iš mokinio poreikiams tenkinti skirtų pamokų)  klasėje dirbant informacinių technologijų mokytojui ir 

mokytojui dalykininkui. (pusę mokslo metų su vienu, o kitą - su kitu mokomuoju dalyku). Informacinių 

technologijų pamokose mokiniai į grupes dalinami tik tada, kai klasėje yra 22 ar daugiau mokinių (pagal 

kompiuterių skaičių kabinete). 

Dalyko 

mokytojų 

ilgalaikiai planai  

Metodinės 

tarybos posėdžio 

protokolo  

Nr. MG- 4 

 

3.7 Technologijos 5-8 klasėse per technologijų pamokas mokiniai dalijami į grupes.  Programa dėstoma proporcingai po pusmetį 

paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 5-8 

klasėse maisto technologijų bus mokoma per projektus (,,Gaminu ir valgau sveikai“)  

Metodinės 

tarybos posėdžio 

protokolo  

Nr. MG- 4 

 

3.8 Socialinis 

ugdymas 

Siekiant gerinti gimtojo krašto (mokyklos, rajono savivaldybės, ir kt.) ir Lietuvos valstybės pažinimą, ne 

mažiau kaip 20 proc. istorijos ir geografijos pamokų organizuojamos netradicinėse aplinkose (muziejuose, 

lankytinose istorinėse vietose, vietos savivaldos institucijose), naudojamasi virtualiosiomis mokymosi 

aplinkomis. 

Metodinės 

tarybos posė-

džio protokolo 

Nr. MG- 4 



5–6 klasės istorijos turinys išdėstomas pagal eiliškumą (kursas pradedamas dėstyti nuo svarbiausių 

Lietuvos istorijos, pereinant prie kaimyninių šalių ir visos Europos istorijos epizodų).  

 Pilietiškumo mokoma, kai dalis pasiekimų įgyjama per dalyko pamokas, o kita dalis – per kitokią 

veiklą ( pilietiškumo akcijas, renginius, klasių veiklas ir pan.).  

 Į istorijos ir geografijos dalykų turinį integruojamos etninės kultūros temos, Lietuvos ir pasaulio 

realijos,  nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė ir kiti 

įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai, ir kitos panašios temos. 

 

3.9 Fizinis ugdymas  Fiziniam ugdymui 5 , 6 ir 7 klasėse skiriamos 3 valandos per savaitę. 8  klasėje  skiriamos 2 valandas per 

savaitę. Sudaromos sąlygos visiems mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus 

judėjimo pratybas per neformaliojo švietimo veiklą progimnazijoje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo 

įstaigoje.  Mokiniams, laikinai atleistiems nuo kūno kultūros pamokų  siūloma kita veikla: stalo žaidimus, 

šaškes, šachmatus, ir pan.  

Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai gali rinktis: dalyvauti pamokose su pagrindine 

grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas . 

Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgiant į jų 

sveikatos būklę. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria alternatyvias 

atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas. 

Dalyko 

mokytojų 

ilgalaikiai planai  

 Tvarka 

numatyta 2016-

12-30 

patvirtintoje  

,,Senamiesčio 

progimnazijos 

pažangos ir 

pasiekimų 

(įsi)vertinimo 

tvarkoje“. 

3.10 Meninis 

ugdymas  

Meninio ugdymo dalykus sudaro dailės ir muzikos pamokos. Vertinama pažymiais dešimtbalėje sistemoje.   

Į meninį ugdymą bus integruota etninės kultūros programa.   

 

2016-12-30 

patvirtina  

,,Senamiesčio 

progimnazijos 

pažangos ir 

pasiekimų 

(įsi)vertinimo 

tvarka“ 

3.11 

Bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais 

(globėjais) 

Bendradarbiavimo su tėvais tikslai: 

 numatyti ir užtikrinti tėvų galimybes kartu su mokytojais ir mokiniais dalyvauti planuojant, 

įgyvendinant ugdymo procesą ir priimant sprendimus; 

 nuolat informuoti tėvus apie mokykloje organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus ir 

mokymosi pagalbos teikimą; 

 užtikrinti abipusį savalaikį grįžtamosios informacijos apie mokinių mokymąsi perdavimą tarp 

mokyklos ir mokinių tėvų. 

Mokinių tėvų 

informavimo ir 

švietimo tvarka 

patvirtinta 

Direktoriaus 

2015-09-11 

įsakymu Nr. V-

135 
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4. PAGRINDINIO  UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO 

AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS 

MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU  

 

4.1 Mokymo 

organizavimas 

laikotarpiu ar esant 

aplinkybėms 

mokykloje, dėl kurių 

ugdymo procesas 

negali būti 

organizuojamas 

kasdieniu mokymo 

proceso būdu 

Esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo 

proceso būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), 

ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu.  

 Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje 5-8 klasių mokiniams - minus 25 °C ar 

žemesnė, arba  30 °C ar aukštesnė  

  Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso organizavimo esant 

ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, gali priimti sprendimus laikinai koreguoti ugdymo proceso 

įgyvendinimą: keisti nustatytą pamokų trukmę; keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; ugdymo 

procesą perkelti į kitas aplinkas; laikinai stabdyti ugdymo procesą.  

  Numatoma ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu.  Ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo 

procesui numatyto laiko  skiriama sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam 

ugdymui. Mokytojų tarybos sprendimu, pritarus Mokyklos tarybai  pamokos struktūra pritaikoma nuotoliniam 

ugdymui: pamokoje sinchroniaiam ugdymui skiriama iki 20 minučių, o likęs laikas – savarankiškam 

mokymuisi. Per dieną  nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė negali būti ilgesnė kaip  2 val.  Nustatoma 

pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės trukmės  11.30 – 12.00  skirta pietų pertraukai. 

  Sinchroninis ugdymas vyks  platformoje ZOOM, taip pat mokykla rengiasi įdiegti  nuotolinio mokymo(si) ir 

bendradarbiavimo aplinką „Office 365“ .  

  Mokykloje sukurta  mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo platforma, 

kurioje mokytojai kartą per savaitę galėtų dalytis veiklomis, kūrybinių užduočių, švietimo pagalbos 

mokiniams, prevencinės veiklos vykdymo idėjomis.  

  Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas, klasių pamokų tvarkaraščiai skelbiami mokyklos tinklapyje. 

 

Mokymo 

nuotoliniu 

ugdymo proceso 

organizavimo 

būdu kriterijų 

aprašas, 

patvirtintas 

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“. 

  

 

PRIEDAI: 

 



1. Programai įgyvendinti skiriamų ugdymo valandų paskirstymo lentelės. (priedas Nr.1 ) 

2. Į mokyklos ugdymo turinį integruotos programos: (priedas Nr.2 ) 

3. Mokykloje vykdomos prevencinės programos (priedas Nr.3 ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į mokyklos ugdymo turinį integruotos šios programos                                                                                                             Priedas Nr. 2 

 

Eil. Nr. Integruojamoji programa Kuriose klasėse 

integruojama 
Dalykas, į kurį integruojama programa 

1.  Etninės kultūros programa 5–8 Istorija, lietuvių k., technologijos, dailė, muzika, dorinis ugdymas. 

2.  Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 

programa 

6-8 Gamta ir žmogus, biologija, klasių valandėlės 

3.  Antikorupcinio ugdymo programa 5–8 Etika, tikyba, istorija. 

4.  Ugdymo karjerai programa 5–8 Klasių valandėlės, įvairūs mokomieji dalykai. 

 

5.  Sveikatos ugdymo bendroji programa 5–8 Projektinė veikla, Klasių valandėlės, kūno kultūra ir biologija 

 

                                                                                                                                                     



 

 

Mokykloje vykdomos prevencinės programos                                                                                                                                        Priedas Nr.3 

 

Eil. 

Nr. 

Integruojamoji programa Kuriose klasėse 

integruojama 
Dalykas, į kurį integruojama programa 

1. Bendrųjų kompetencijų ugdymas 5–8 Dalykų pamokos, klasių valandėlės, renginiai 

2.  ,,Paauglystės kryžkelės“ prevencinė programa 5-8  Programos įgyvendinimas per mokymus mokyklos bendruomenei,  

prevenciniai renginiai 

3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencinė programa 

5–8 Matematika, lietuvių k., gamta ir žmogus, istorija, tikyba, etika, 

žmogaus sauga, biologija, fizika, chemija 

 

 

 

  



2020-2021 m.m. UGDYMO PLANAS 5 klasėms  
 

Dalykai   

Minimalus savaitinių 

pamokų skaičius dalykui 

Mokykla siūlo skirti papildomai 

I pusm. II pusm. 

Etika arba tikyba 1   

Lietuvių kalba 5   

I-oji užsienio kalba (anglų) 3   

Matematika  4   

Informacinės technologijos 1   

Istorija 2   

Gamta ir žmogus 2   

Dailė 1   

Muzika  1   

Technologijos 2   

Fizinis ugdymas 3   

Žmogaus sauga                        1   

Minimalus privalomų pamokų skaičius per savaitę 1 

mokiniui – 26;     maksim. 27 

26   

Siūlomas pamokų skaičius per savaitę: 26   

 

5 klasių  dalinimas  į  grupes 

   

Dalykai                                   Mokinių skaičius kl. 

5a       5b   Iš viso 

grupiu 

26 (15m  11b) 28 (18m  10b)  

Dorinis ugd. Etika ,Tikyba    (E 4  + t22 ), (T19  + 7e ) 1  1e, 2t 

I-oji užsienio kalba (anglų) 3 3 4 

Informacinės technologijos 1 1 2 

Technologijos 2 2 4 

Fizinis ugdymas                     2 

Klasių skyrimui panaudota 7 6  

Anglų kalbos modulis  1  

Matematikos modulis 1   

Piliet ugd Modulis ,, Pažinkime miestą ir Lietuvą“          0,5 0,5 1 

Pamokos mokinio poreikiams tenkinti (3): 1,5 1,5  



Papildomų valandų skaičius: 8,5 7,5  

Minimalus pamokų skaičius mokiniui 26 26  

Iš viso reikalinga sav. val.  34,5 33,5  

    Doriniam ugdymui iš a ir b klasių  sudaromos 2 tikybos ,  ir 1 etikos  grupė. 

I užsienio kalbai mokyti a ir b klasės dalinamos per pusę ir kiekvienoje klasėje sudaromos  2  grupės  .  

Informacinėms technologijoms mokyti  klasės dalinamos per pusę . 

Technologijoms mokyti  klasės dalinamos per pusę. 

Kūno kultūrai mokyti 2 pamokas jungiamos a ir b klasės sudarant 1 berniukų ir 1 mergaičių grupes.  

Žmogaus saugos 5-6 kl. kursas intensyvinamas, visas kursas dėstomas 5 kl. todėl skiriama 1 pamoka 5 kl. 

Mokinių poreikiams tenkinti (remiantis tėvų prašymu) skiriamas 1 m.m. trukmės  - anglų kalbos  modulis ,,Anglų kalba filmuose“ ;   matematikos modulis ,,Skaičių pasaulyje“ ir 

pilietinio ugdymo modulis ,,Pažinkime miestą ir Lietuvą“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 m.m. UGDYMO PLANAS 6 klasėms 

 
 

Dalykai   

Minimalus savaitinių 

pamokų skaičius dalykui 

Mokykla siūlo skirti 

papildomai 

I pusm. II pusm. 

Etika arba tikyba 1   

Lietuvių kalba 5   

I-oji užsienio kalba (anglų) 3   

II-oji užsienio kalba  (rusų, vokiečių) 2   

Matematika  4   

Informacinės technologijos 1   

Istorija 2   

Geografija 2   

Gamta ir žmogus 2   

Dailė 1   

Muzika  1   

Technologijos 2   



Fizinis ugdymas 3   

Žmogaus sauga -                              

    

Min priv p sk per sav 1 mok – 29,   29   

Siūlomas pamokų skaičius per savaitę: 29   

                                                        6 Klasių  dalinimas  į  grupes 

   

Dalykai                                   Mokinių skaičius kl. 

6a  6b Iš viso 

grupiu 

26   28   

Etika / tikyba      E 10+14      T 16+14 1  3 

I-oji užsienio kalba (anglų) 3 3 4 

II-oji užsienio kalba  (vok.)      (3+7)      2 1 

II-oji užsienio kalba  (rusų)       (23; 21) 2 2 4 

Informacinės technologijos 1 1 4 

Technologijos 2 2 4 

Fizinis ugdymas                     2 

Klasių skyrimui panaudota 9 10  

Modulis gabiems  (,,Matematikos labirintai“) 1   

Modulis raštingumui gerinti liet. k.,,Gramatika 

glaustai ir aiškiai“ 

 1  

Pamokos mokinio poreikiams tenkinti (3) 1 1  

Papildomų valandų skaičius: 10 11  

Minimalus pamokų skaičius mokiniui 29 29  

Iš viso reikalinga sav. val.  39 40  

Dorinio ugdymo pamokos – 1etikos grupė ir 2 tikybos grupės  

I-osios užsienio kalbos mokymui 6a kl. sudaromos 2 grupės, ir 6b kl. – 2 grupės 

II užsienio kalbai mokyti  sudaromos 1 vokiečių k.  ir 4 rusų k. gr. 

Kūno kultūros pamokoms - sudaromos  1 mergaičių ir 1 berniukų grupės 

Technologijų ir informacinių technologijų mokymui klasės dalinamos per pusę. 

Atsižvelgiant į tėvų ir mokinių pageidavimus skiriami lietuvių k. bei  matem.. moduliai gabių mokinių ugdymui  

 

                                         

 

 

 

 



2020-2021 m.m.  UGDYMO PLANAS 7 klasėms 
 

Dalykai   

Minimalus savaitinių 

pamokų skaičius dalykui 

M-la siūlo skirti papildomai 

I pusm. II pusm. 

Etika arba tikyba 1   

Lietuvių kalba 5   

I-oji užsienio kalba 3   

II-oji užsienio kalba 2   

Matematika  4   

Informacinės technologijos 1   

Istorija 2   

Geografija 2   

Biologija  2   

Fizika  1   

Dailė 1   

Muzika  1   

Technologijos 2   

Fizinis ugdymas 3   

Žmogaus sauga                            0,5a+0,5b  

Minimalus prival. pam. skaičius per sav. – 29,  30        

Siūlomas pamokų skaičius per savaitę:    

                                                                7 klasių  dalinimas  į  grupes 

  Dalykai                                Mokinių skaičius kl. 7a  7b  Iš viso 

grupiu 

21 18  

Etika, tikyba    E-   ;   T 21+18   2 

I-oji užsienio kalba (anglų)   2 

II-oji užsienio kalba  (vok.)  2  1 

II-oji užsienio kalba  (rusų)  (17a, 15b)   2 

Informacinės technologijos   2 

Technologijos 2 2 4 

Kūno kultūra                     2 

Klasių skyrimui panaudota 4 2  

Papildomos valandos (žmogaus sauga,.) 0,5 0,5  

Integruotas anglų – biologijos modulis    6+4 

,,Biologiniai organizmai anglų kalboje“ 

 1  



Matematikos- informatikos modulis ,,Kompiuteriukų 

ralis“    9+2 

1   

Pamokos mokinio poreikiams tenkinti (3) 1,5 1,5  

Papildomų valandų skaičius: 5,5 3,5  

Minimalus pamokų skaičius mokiniui 29 29  

Iš viso reikalinga sav. val.  34,5 32,5  

Dorinio ugdymo pamokos  - 2 tikybos grupės (a ir b)  ir 1 etikos (a+b kl.) 

Pirmosios užsienio kalbos  sudaromos 2 grupės  

Antrajai kalbai mokyti sudaromos  2 rusų k., ir 1 vokiečių k. grupė. Technologijų pamokose klasės dalijamos per  pusę. Fizinio ugd. pam sudaromos (1 mergaičių ir1 

berniukų gr.) Remiantis prašymais skiriams  Integruotas anglų – biologijos modulis  1 gr   ir integruotas matematikos- informatikos modulis ,,Kompiuteriukų ralis“ 1 gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 m.m. UGDYMO PLANAS 8 klasėms 
Dalykai   Min sav. pam. sk. 

dalykui 

Mokykla siūlo papildomai 

I pusm. II pusm. 

Etika arba tikyba 1   

Lietuvių kalba 5   

I-oji užsienio kalba 3   

II-oji užsienio kalba 2   

Matematika  4   

Informacinės technologijos (integruotas kursas)* 1   

Istorija 2   

Geografija 2   

Biologija  1   

Fizika  2   

Chemija  2   

Dailė 1   

Muzika  1   

Technologijos 1   

Fizinis ugdymas 2   



Žmogaus sauga                     0,5a+0,5b  

Minimalus prival. pam. skaičius per sav.– 30 30   

Siūlomas pamokų skaičius per savaitę: 30   

8 klasių  dalinimas  į  grupes 

   

Dalykai                                Mokinių skaičius kl. 

8a 8b Iš viso 

grupiu 

22   26    

Etika, tikyba  E 10+10 , T 14+14  1e 3 

I-oji užsienio kalba (anglų) 3 3 4 

II-oji užsienio kalba  (vok.)   8+8 2v  1 

II-oji užsienio kalba  (rusų)   14 +18   2 

Informacinės technologijos   2 

Technologijos 1 1 4 

Fizinis ugdymas                    2 

Klasių skyrimui panaudota 6 5  

Informacinių technologijų integravimui 1  Žm s /Ist  1  Biol /žm.s  

Žmogaus sauga    

Lietuvių k. modulis  ,,Teksto kūrimas“     8+3 1   

Matematikos  mod.    ,,Matematika realiame 

gyvenime“  8+4 

 1  

Pamokos mokinio poreikiams tenkinti (3) 2 2  

Papildomų valandų skaičius: 8 7  

Minimalus pamokų skaičius mokiniui 30 30  

Iš viso reikalinga sav. val.  38 37  

Dorinio ugdymo pamokos  -2 tikybos grupės (a ir b)  ir 1 etikos (a ir b kl.)  

 Pirmosios užsienio kalbos (anglų) sudaromos 2 grupės kiekvienoje klasėje 

Antrajai kalbai mokyti sudaromos 2 rusų k., ir 1vokiečių k. grupė. 

Technologijų pamokose klasės dalijamos per pusę 

Fizinio ugdymo pamokoms sudaromos 2grupės  
Informacinių  technologijų kurso integravimui skirti valandas iš mokinio por tenkinti skiriamų pamokų, klasėje dirbant informac  techn mokyti ir mokyt dalykininkui pagal m 
 

 


