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I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VŠĮ ,,Vaivorykštės tako” gimnazijos Vilniaus filialas (toliau – Gimnazijos filialas) 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja pagrindinio, vidurinio
ugdymo programų, taip pat pritaikytų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bei su šiomis programomis susijusių
neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje.

2. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais: 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m.
birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442 (toliau – Bendrieji planai); pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309; Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 ,,Dėl Geros mokyklos koncepcijos
patvirtinimo”; Lietuvos higienos norma HN 21:2011, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017-03-13 įsakymu
V-284 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773„Dėl Lietuvos higienos
normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Higienos norma), ir Gimnazijos filialo bendruomenės susitarimais dėl ugdymo turinio
formavimo ir ugdymo proceso įgyvendinimo bei tobulinimo, atsižvelgiant į mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir bendradarbiavimo
partnerių siūlymus.

3. Ugdymo plano tikslas:
apibrėžti reikalavimus pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos
ir geresnių ugdymo (si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.

4. Ugdymo plano uždaviniai:
formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų geriausių ugdymo (si) rezultatų pagal savo
gebėjimus ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų;
numatyti gaires ugdymo (si) procesui Gimnazijos filiale įgyvendinti ir ugdymui (si) pritaikyti pagal mokinių poreikius;
nustatyti pamokų skaičių, skirtą pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti;
surasti gabius mokinius, padėti puoselėti jų galimybes; teikti nuolatinę pagalbą mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų.

5. Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose
teisės aktuose vartojamas sąvokas.
6. Ugdymo plane privalomi mokomieji dalykai mokomi pagal Bendruosius planus, minimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę

užtikrinamas.
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7. Ugdymo proceso metu atsiradus Ugdymo plane nenumatytų atvejų, Gimnazijos filialas koreguoja Ugdymo plano įgyvendinimą ar
mokinio
individualų ugdymo planą priklausomai nuo skirtų mokymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms

programoms įgyvendinti per metus ir minimalų privalomų pamokų skaičių mokiniui per savaitę.
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PIRMASIS SKIRSNIS. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

8. Ugdymo organizavimas 5–8 klasėse, I–IV gimnazijos klasėse :

2017–2018 mokslo metai:
Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė:
5–8, I–III gimnazijos klasėms – 181 ugdymo diena – 36 savaitės (iki 2018 m. birželio 15 d.); IV gimnazijos klasėms – 166
ugdymo dienos – 33 savaitės (iki 2018 m. gegužės 25 d.).

Mokiniams skiriamos atostogos:

Klasės
Atostogos

5–8, I–IV gimnazijos klasės
Prasideda Baigiasi Ugdymo proceso pradžia

Rudens 2017-10-30 2017-11-03 2017-11-06
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03 2018-01-04
Žiemos 2018-02-19 2018-02-23 2018-02-26
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06 2018-04-09
Vasaros (5-8 klasės,
I-III gimnazijos klasės)

2018-06-18 2018-08-31 2018-09-01

Pusmečiai Prasideda Baigiasi Klasės

Pirmas 2017-09-01 2018-01-26 5–8 klasės
I–IV gimnazijos klasės

Antras 2018-01-29 2018-06-15 5–8, I–III gimnazijos klasės
2018-01-29 2018-05-25 IV gimnazijos klasės
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2018–2019 mokslo metai:

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė:

5–8, I–III gimnazijos klasėms – 185 ugdymo dienos - 37 savaitės (iki 2019 m. birželio 21 d.);
IV gimnazijos klasėms – 165 ugdymo dienos – 33 savaitės (iki 2019 m. gegužės 24 d.).

Mokiniams skiriamos atostogos:

Klasės
Atostogos

5–8, gimnazijos I–IV klasės
Prasideda Baigiasi Ugdymo proceso pradžia

Rudens 2018-10-29 2018-11-02 2018-11-05
Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02 2019-01-03
Žiemos 2019-02-18 2019-02-22 2019-02-25
Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26 2019-04-29
Vasaros (5–8 klasės,
I–III gimnazijos klasės) 2019-06-25 2019-08-31 2018-09-01

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai
brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Mokymosi pusmečių trukmė:
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Pusmečiai Prasideda Baigiasi Klasės

Pirmas 2018-09-03 2019-02-08 1–4, 5–8 klasės,
I–IV gimnazijos klasės

Antras
2019-02-11 2019-06-21 5–8 klasės,

I–III gimnazijos klasės
2019-02-11 2019-05-24 IV gimnazijos klasės

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
Pamokos pradedamos 8:30 val..
Pamokos trukmė 5–8, I–IV gimnazijos klasėse – 45 min.
Mokslo metai visose klasėse Gimnazijos tarybos pritarimu skirstomi pusmečiais.

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokų laikas:

Pamoka Laikas
Rytinis susitikimas, malda

1 pamoka 8:40 - 9:25
2 pamoka 9:35 – 10:20

Arbatos pertrauka
3 pamoka 10:35 – 11:20
4 pamoka 11:30 – 12 :15

Pietų pertrauka
5 pamoka 12:40 – 13:25
6 pamoka 13:35 – 14:20
7 pamoka 14:25 – 15:10

Pamokų, skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti ir mokymosi pagalbai
teikti, laikas yra 14:25 –15:10 val.
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9. IV gimnazijos klasės mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų
diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų; gimnazijos IV klasės mokiniui,
laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą;
ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.

10. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingą epideminę situaciją dėl
staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo Vilniaus mieste ar Gimnazijos filiale Gimnazijos fililo direktorius priima
sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ir apie priimtus sprendimus informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią
instituciją; šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

11. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į Gimnazijos filialą gali neiti 1–5 klasių mokiniai, esant 25
laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas atvykusiems į Gimnazijos filialą mokiniams
vykdomas; šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

12. Gimnazijos filialo vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus
ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl
kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui,
gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius.

13. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar kitų stichinių nelaimių, el. dienyne žymimos datos ir parašoma „pamoka
nevyko dėl...“.

ANTRASIS SKIRSNIS. GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO
RENGIMAS

14. Ugdymo planą rengia darbo grupė, sudaryta direktoriaus 2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V- 17/06-14-01 „Dėl darbo
grupės sudarymo 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų ugdymo planui parengti“.

15. Darbo grupė, formuodama Gimnazijos filialo ugdymo turinį, remiasi Gimnazijos filialo bendruomenės – mokytojų,
mokinių ir jų tėvų - bendradarbiavimo ir demokratinėmis nuostatomis, atsižvelgdama į mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų),
mokytojų siūlymus, Gimnazijos filial intelektinius ir materialinius resursus, tradicijas, galimybes ir poreikius, švietimo stebėsenos,
mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją, pasiekimų tyrimų, Gimnazijos filialo veiklos įsivertinimo
duomenis. Gimnazijos filialas rengia vieną bendrą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo planą dvejiems mokslo metams.

16. Gimnazijos filialo Ugdymo planas parengtas dvejiems mokslo metams ir suderintas su Gimnazijos filialo Mokytojų
taryba 2017 m. rugpjūčio 21 d., protokolas Nr. 10.

17. Gimnazijos filialo Ugdymo planą tvirtina Gimnazijos filialo direktorius iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.
18. Sudarant Gimnazijos filialo ugdymo planą atsižvelgiama į Gimnazijos filialo finansinius išteklius, mokinių skaičių

klasėse, į klasės ir dalyko programai skirtą pamokų skaičių, mokinių poreikius bei Gimnazijos filialo galimybes.
19. Sudarydama Ugdymo planą Gimnazija vadovaujasi VŠĮ ,,Vaivorykštės tako” gimnazijos Vilniaus filialo nuostatais, 2015

m. rugpjūčio 26 d.
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20. Gimnazijos filialo Mokytojų taryba priėmė sprendimus 2017 m. rugpjūčio 21 d., protokolo Nr. 10 dėl:
bendrų kalbos ugdymo reikalavimų rašto darbams Gimnazijos filiale;
skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo per visų dalykų pamokas;
mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių;
mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų (toliau – žemi pasiekimai) nustatymo būdų,

numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pasiekimams gerinti;
socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo programas;
dalykų mokymuisi skiriamų pamokų maksimalaus skaičiaus konkrečioje klasėje;
ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir reflektuojant ugdymo procesą;
mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų, dalykų modulių, atsižvelgiant į mokinio mokymosi poreikius ir laiko

aktualijas;
pažintinės, kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo dermės su bendrosiomis programomis

užtikrinimo, organizavimo laiko ir kt.;
mokymo(si) virtualiose aplinkose prieinamumo, mokymosi išteklių panaudojimo;
mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose: (gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse ir kt.);
švietimo pagalbos teikimo;
neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir organizavimo būdų: minimalaus grupės

dydžio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti;
pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, poreikio ir jų panaudojimo;
mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų ir laikotarpių;
mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, lygio keitimo arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko

modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo; dalykų programų skirtumų likvidavimo ir atsiskaitymo tvarkos 2017–2018 ir 2018–2019
mokslo metais;

bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais tikslų, būdų, formų ir periodiškumo.
20. 1. ugdymo laikotarpių trukmės 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metais nustatymo ir ugdymo laikotarpių trukmės

paskirstymo tolygiai ugdymo procese per mokslo metus;
20. 2. ugdymo laikotarpių trukmės 2017–2018 mokslo metais 10 ugdymo dienų, 2018–2019 mokslo metais – 15 ugdymo

dienų organizavimo laiko:
20. 3. dėl 5 ugdymo dienų 2017–2018 mokslo metais, 10 ugdymo dienų 2018–2019 mokslo metais sprendžia Gimnazijos

filialo direktorius.
20. 4. 5 – 8 klasėms, I – II G klasėms iki 10 mokymosi dienų (t.y. nuo 30 iki 60 pamokų) skiriama etnokultūrai, menui

pažinti, kūrybai, sportui, projektams rengti ir įgyvendinti, profesiniam švietimui, karjeros planavimui, neformaliam švietimui,
naujoms ugdymosi aplinkoms pažinti, gimnazijos tradicijoms puoselėti;

20. 5. šio proceso metu bendradarbiaujama su aukštojo ir profesinio mokslo įstaigomis, muziejais, teatrais, kino teatrais,
bibliotekomis, kultūros, karjeros centrais, gamybos įmonėmis, tėvų (globėjų) darbovietėmis, leidyklomis ir kt. įstaigomis.
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Aplankomi Lietuvos ir užsienio miestai;
20. 6. šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių, fiksuojamos el.dienyne ir paskirstomos taip:

Nr.
Mokslo metų dienos, skirtos kultūrinei, meninei,

pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei,
socialinei, prevencinei veiklai

Data*

1 Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių šventė Rugsėjis
2 Ekskursija po Lietuvą Rugsėjis – spalis
3 Sveikatinimo ir sporto diena Spalis
4 Išvyka į senelių arba vaikų globos namus Gruodis
5 Adventiniai renginiai (Kalėdinė šventė) Gruodis
6 Kaziuko mugė Kovas
7 Profesijų dienos Kovas
8 Kultūros/Muziejų diena Gegužė
9 Sveikatinimo ir sporto diena Gegužė-birželis
10 Šeimų šventė, Mokslo metų pabaigos šventė Gegužė - birželis

*Esant poreikiui datos gali būti tikslinamos.
20. 7. šias dienas mokiniai, mokytojai, klasių vadovai, tėvai (globėjai), specialistai ir kt. darbuotojai gali vykdyti ir pagal

susitarimą jų pasirinktu laiku;
20.8. vidurinio ugdymo programos, t.y. III – IVG klasių mokiniams per mokymosi dienas, skirtas pažintinei kultūrinei veiklai,

siūloma atlikti savanorišką veiklą, susijusią su ugdymu karjerai, su socialine – pilietine ar kita visuomenei naudinga veikla.

TREČIASIS SKIRSNIS. MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS GIMNAZIJOJE

21. Gimnazijos filialas, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:
21. 1. vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017-

03-13 įsakymu V-284 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

21. 2. sudaro sąlygas mokiniui mokytis mokinių ir mokytojų, kitų Gimnazijos filialo darbuotojų pagarba grįstoje
psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina savalaikį ir tinkamą reagavimą į patyčių ir smurto
apraiškas;

21. 3. mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia Gimnazijos
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filialo vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 (Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija) „Dėl Mokyklos vaiko gerovės
komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

21. 4. organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: ugdo socialines ir emocines
kompetencijas, apimančias patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos
gyvensenos skatinimą, įgyvendindamas Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo
mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“ Gimnazijos filialas integruoja šių projektų temas ir veiklas į dalykų (dorinio ugdymo,
gamtos mokslų, kūno kultūros, technologijų, menų) ugdymo turinį ir įgyvendina per neformaliojo švietimo veiklas.

22. Gimnazijos filialas sudaro galimybes mokiniui kasdien užsiimti fiziškai aktyvia veikla tarp ir po pamokų; pertraukų
trukmė tarp pamokų ne mažiau kaip 10 min., tarp 6 ir 7 pamokų – 5 min., viena pertrauka tarp pamokų yra 15, kita – 25 min.
trukmės.

23. Į ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta 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):sveikatos ir lytiškumo ugdymas integruojamas į visus pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų mokomuosius dalykus ir neformalųjį švietimą.

KETVIRTASIS SKIRSNIS. PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS

24. Gimnazijos filialas, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, ugdymo turinyje susieja formaliąsias socialinio
ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis:

24.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis muziejų, bibliotekų
organizuojamose programose ir renginiuose; mokiniai, dalyvaudami šiose veiklose, turi kūrybinių galimybių gilinti savo žinias,
tobulinti pažintines kompetencijas ir ugdytis vertybines nuostatas;

24. 2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir motyvaciją dalyvauti Gimnazijos
filialo ir vietos bendruomenės veiklose; šios veiklos (akcija Darom, projektas Augu atsakingas ir kiti nacionaliniai jaunimo
projektai bei akcijos) padeda mokiniams teorines pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje,
bendradarbiaujant su įvairiomis vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir savivaldos institucijomis;

24.3. socialinėmis, padedančiomis mokiniams ugdytis pagarbos, rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas,
praktines socialines kompetencijas, įgyjant realios globos patirties (kalėdinė labdaros akcija – tradicinė Pyragų vakaronė - ir
meninė programa Dalijamės šv.Kalėdų džiaugsmu su ,,Senevitos” globos namų seneliais ir kt.);

Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ir vidurio ugdymo programas, pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla
(toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso dalis. Gimnazijos filialas šiai veiklai per mokslo metus
skiria:
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24.1. pagal pagrindinio ugdymo programą 10 valandų (pamokų) per mokslo metus, šias veiklas fiksuojant elektroniniame
dienyne;

24.2. mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus fiksuoja socialinio projekto Augu atsakingas lape, po to auklėtojai
veiklas perkelia į elektroninį dienyną;

24.3. organizuodami šio pobūdžio veiklas mokytojai su mokiniais numato galimybę atlikti jas savarankiškai arba grupelėmis
arba bendradarbiaudami su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt.

PENKTASIS SKIRSNIS. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

25. Siekiant saugoti mokinio sveikatą mokymosi krūvis per savaitę optimizuojamas ir paskirstomas proporcingai,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui atlieka

nuoseklią mokinių mokymosi krūvio stebėseną; esant galimybei penktadienį organizuojama mažiau pamokų nei kitomis
savaitės dienomis arba ,,lengvesnės“ pamokos.

26. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą 5–8 klasėse bei I–IV gimnazijos klasėse, negali
būti daugiau kaip 7 pamokos per dieną. Sudaromi ir analizuojami individualūs III – IV G klasių mokinių tvarkaraščiai, reikalui
esant tvarkaraščiai koreguojami.

27. Mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas; apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami
ne vėliau kaip prieš savaitę; kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų, po šventinių dienų.

28. Gimnazijos filialas užtikrina, kad namų darbai:
atitiktų mokinio gebėjimus;
būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam mokymuisi;
nebūtų užduodami atostogoms;
nebūtų skiriami dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti.
29.Namų darbai gilina dalyko žinias, todėl jie skiriami motyvuotai, bet ne ilgiau kaip:

5 – 6 klasių mokiniams 7 – 8 klasių mokiniams I – IV G klasių mokiniams
1,5 val. per dieną 2 val. per dieną 2,5 val. per dieną

Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą ir negalintiems tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių
socialinių, ekonominių, kultūrinių sąlygų namuose, sudaromos sąlygas juos atlikti Gimnazijos filiale veikiančiame dienos centre
Pažinimo vartai.

30. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, jų metu užsiima kita veikla arba mokosi
individualiai; tėvams (globėjais, rūpintojais) pageidaujant ir parašius prašymą, į pirmą pagal pamokų tvarkaraštį pamoką dalyko,
nuo kurio yra atleistas, mokinys gali neateiti, per paskutinę – eiti namo.
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31. Žmogaus sauga IIG klasėse (2018-2019 m. m.) integruojama į gamtamokslinius dalykus, technologijas ir kūno kultūrą.
32. Adaptacinis laikotarpis 5 klasėms yra 2 mėn. (pirmą mėn. pažymiai nerašomi, antrą mėn. nerašomi nepatenkinami

pažymiai). Naujai priimtiems į gimnaziją mokiniams taikomas 1 mėn. adaptacinis laikotarpis. Adaptaciniu laikotarpiu mokiniai
nevertinami nepatenkinamais pažymiais.

33. Mokiniui teikiama mokymosi, jei reikalinga, ir psichologinė pagalba. Praėjus adaptaciniam laikotarpiui, pedagogų
susirinkime aptariama naujai priimtų į gimnaziją mokinių adaptacija.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

34. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais
teisės aktais, reglamentuojančiais bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, vertinimo
rezultatų panaudojimą, ir Bendrąja programa. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu,
Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas
tvarkos aprašu, Gimnazijos filialo mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašu ir Gimnazijos filialo bendruomenės susitarimais;

34.1. ugdymo procese taikomos ir kitos, metodinių grupių patvirtintos, vertinimo sistemos (kaupiamieji balai, taškai, pliusai
ir kt.) numatant konvertavimo į dešimtbalę sistemą galimybes;

34.2. klasės vadovai pasirašytinai per pirmąsias pamokas supažindina mokinius, o rugsėjo mėnesį ir mokinių tėvus su:
„Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu”, „Mokinių pamokų lankomumo tvarkos aprašu“, Mokinio elgesio
taisyklėmis“.

34.3. Gimnazijos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas.
34.4. Formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, stebėti daromą pažangą,

laiku suteikti pagalbą, siekiant pagerinti mokymo(si) pasiekimus. Gimnazijos filialas taiko individualios mokinio pažangos
stebėjimo sistemą ir tam naudoja turimus nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (standartizuotų ir diagnostinių testų)
rezultatus.

34.5. Diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir pažanga baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima išsiaiškinti
mokinio pasiekimus, padarytą pažangą ir poreikius, numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus,
tikslingai planuoti tolesnį mokymą(si). Diagnostinio vertinimo metu mokinio pasiekimai įvertinami Gimnazijos filiale sutarta
forma (pažymiais, kaupiamaisiais balais).

35. Mokinių pasiekimai baigiantis pusmečiams ir mokslo metams 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 Gimnazijos
filialo direktoriaus įsakymą.

36. Jeigu mokinys:
neatliko mokytojo numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo, testo ar kt..), jis turi atsiskaityti per 2 savaites; esant reikalui,
mokytojas suteikia reikiamą mokymosi pagalbą iki paskirto atsiskaitymo termino;
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jeigu mokinys per 2 savaites neatsiskaitė ir nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose
programose, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“.

37. Vadovaujantis Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu,
gimnazijos filialas 6 ir 8 klasėse organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimo patikrinimą. Tikrinami lietuvių kalbos, matematikos,
socialinių ir gamtos mokslų pasiekimai, jų kaitą ir pasiekimus sąlygojantys veiksniai. Taip pat vykdomos Žinių patikrinimo sesijos.

38. Mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą, pasiekimai tikrinami pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime
(PUPP).

39. Baigusių vidurinio mokymo programą – laikant brandos egzaminus. Egzaminų vykdymo ir organizavimo tvarką,
egzaminuojamų dalykų skaičių, valstybinių ir mokyklinių egzaminų sąrašą, abiturientui privalomų išlaikyti egzaminų skaičių
nustato švietimo ir mokslo ministras.

40. Tėvai (globėjai) apie vaikų mokymąsi, pažangą, galimybes informuojami el.dienyne, tėvų susirinkimuose, atvirų durų
popietėse, apvalaus stalo diskusijose, individualių pokalbių metu, raštu (el. paštas).

SEPTINTASIS SKIRSNIS. MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

41. Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir siekti kuo aukštesnių pasiekimų.
42. Įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas už mokinių mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi

pagalbos organizavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
43. Gimnazijos filialas siekdamas gerinti mokinių mokymosi pasiekimus:
ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi;
ugdo mokinių pasididžiavimą savo Gimnazijos filialu;
ugdo mokymosi atkaklumą;
periodiškai aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus su pačiais mokiniais tėvais (globėjais, rūpintojais);
Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK) kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) nagrinėja mokinių vėlavimo

į pamokas ir jų nelankymo priežastis;
tobulina Gimnazijos filialo mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus;
sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypač dalykines kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti

ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams;
skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybiškumą.
44. Gimnazijos filialas užtikrina mokymosi pagalbą (parengia konsultacijų tvarkaraštį).
45. Dalykų mokytojai stebi mokinio mokymosi procesą ir pasiekimų dinamiką:
apie iškilusius mokymosi sunkumus ir galimas jų priežastis informuojami Gimnazijos filialo švietimo pagalbos specialistai,

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kartu su jais sprendžiamos žemų mokymosi pasiekimų problemos;
46. Gimnazijos filialas derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus:
grįžtamąjį ryšį per pamoką;
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kolegialųjį grįžtamąjį ryšį;
trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas ar nustato Gimnazijos filialas pagal

mokymosi pagalbos poreikį;
pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams;
savanoriškos pagalbos būdus (tėvų, buvusių mokytojų ir kt.), trišalių pokalbių metodiką (mokinys – tėvai – mokytojas).

AŠTUNTASIS SKIRSNIS. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE

47. 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. įsakymu Nr. V-554 redakcija).

48. Neformalusis vaikų švietimas mokiniams neprivalomas, laisvai pasirenkamas iš gimnazijos filialo siūlomo sąrašo ir
įgyvendinamas po pamokų, šeštadieniais, mokinių atostogų metu per:

a) pažintinę veiklą (ekskursijos, išvykos, žygiai, tiriamieji darbai, paskaitos)
b) gimnazijos tradicijų puoselėjimą (Mokslo ir žinių šventė, Tolerancijos dienos minėjimas, Mokytojų diena, valstybinių

švenčių minėjimai – (Sausio 13 –osios Laisvės gynėjų diena,Vasario 16 – osios, Kovo 11 - osios), labdaros akcija – Pyragų diena,
Advento popietė, Kalėdiniai renginiai, Šimtadienis, Užgavėnės, Kaziuko mugė, Žemės dienos šventė, Paskutinio skambučio
šventė, Gedulo ir vilties diena, Abiturientų išleistuvės, mokinių darbų parodos, dalykinės savaitės, sporto šventės, varžybos, šeimų
šventė, mokslo metų uždarymo šventė);

c) būrelių veiklą (šachmatų, debatų klubas, futbolo);
d) projektinę veiklą – nuo 2017 m. 8 ir IG klasėms vykdomi privalomi projektai, laisvai pasirinkus dalyką ir temą. Projekto

trukmė – vieni mokslo metai.
e)prevencinę veiklą (viktorinos, akcijos, paskaitos, susitikimai, išvykos, stendai, filmukų kūrimas, informaciniai leidiniai,

seminarai, konferencijos);
f)socialinę veiklą, kuri yra privaloma 5 – 8 klasių ir I – II G klasių mokiniams. Gimnazijos filiale vyksta projektas ,,Augu

atsakingas”. Jis siejamas su gimnazijos bendruomenės veikla.
49. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių

neformaliojo švietimo poreikius, juos tikslina mokslo metų pradžioje ir atsižvelgusi į mokytojų galimybes siūlo neformaliojo
švietimo programas.

50. Neformaliojo vaikų švietimo programos parengiamos iki rugsėjo 1 d. ir tvirtinamos direktoriaus pavaduotojos ugdymui.
51. Veiklos įrašomos į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį, o mokytojas veiklą fiksuoja neformaliojo ugdymo dienyne.
52. Neformaliojo švietimo valandos neskiriamos pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliais, pagilintam dalykų

mokymui.
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DEVINTASIS SKIRSNIS. UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMAS

53. Ugdymo karjerai tikslas – rinkti, teikti ir vertinti informaciją, reikalingą planuojant karjerą, renkantis mokymosi kryptį,
studijas, profesinės veiklos sritį ar darbą (informaciją apie švietimo ir mokslo institucijas, priėmimo taisykles, studijų ir mokymo
programas, kvalifikacijas, profesijas, darbo rinką, profesinės karjeros galimybes ir kt.). Šioje veikloje naudojamos įvairios
specializuotos interneto svetainės, spausdinti leidiniai, žinynai, organizuojami susitikimai su įvairių profesijų atstovais, išvykos į
įmones, įstaigas, organizacijas, vykstama į Studijų dienos (Litexpo).

54. Vertinimo karjerai tikslas – padėti mokiniams pažinti savo individualias savybes (nuostatas, žinias, supratimą, gebėjimus)
ir jas įvertinti atsižvelgus į karjeros (mokymosi, studijų ir profesinės veiklos) galimybes ir reikalavimus; šioje veikloje naudojami
įvairūs klausimynai, užduotys, testai, skirti padėti pažinti individualioms savybėms, interesams, jų sąsajoms su profesine karjera,
karjeros planavimu, įgyvendinimu ir vertinimu.

55. Konsultavimo karjerai tikslas – teikti pagalbą mokiniams planuojant karjerą, renkantis mokymąsi, studijas, profesinės
veiklos sritį ar darbą, sprendžiant karjeros trikdžių problemas: pažinti ir įvertinti individualias savybes, profesijos ypatumus,
karjeros galimybes, situaciją darbo rinkoje ir kt.

56. Ugdymas karjerai organizuojamas per ugdymo proceso dienas, skirtas kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai,
integruojamas į atskirų dalykų bendrąsias programas, neformaliojo švietimo programas; mokiniai renkasi Gimnazijos filialo
siūlomus pasirenkamuosius dalykus, susijusius su profesijomis.

57. Ugdymo karjerai veiklos Gimnazijos filiale organizuojamos ir vykdomos dalyvaujant klasių vadovams, įvairių dalykų
mokytojams, socialiniams pedagogams, kitiems švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, turintiems kompetencijų vykdyti
mokinių ugdymą karjerai, veiksmingiai padėti mokiniams pasirengti gyvenimui ir darbui, pasirinkti mokymosi (studijų) kryptį.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS. UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS

58. Atsižvelgdama į skirtingus mokinių mokymosi poreikius, Gimnazijos filialas ugdymą diferencijuoja – mokiniui
pritaikomi mokymosi uždaviniai ir užduotys, ugdymo turinys, metodai, mokymo(si) priemonės, tempas, mokymosi aplinka.

Ugdymo diferencijavimo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti individualios pažangos,
kompensuoti brendimo, mokymosi tempo netolygumus.

59. Diferencijavimas taikomas:
mokiniui individualiai;
mokinių grupei:
tam tikriems tikslams pasiekti – pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, skirtingoms mokymosi strategijoms

įgyvendinti;
įvairioms veikloms – projektinei, tiriamajai, grupinei – atlikti, kai grupė sudaryta iš mišrių arba panašių polinkių, interesų

mokinių.
60. Gimnazijos filialas analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti
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dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų, ir priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant
sprendimus atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai
keliamus mokymosi tikslus.

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS. UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS

64. Žmogaus saugos mokymo programos integruojamos į pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:
žmogaus sauga (Civilinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms, patvirtinta Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro 2005m. spalio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-2117, ir Priešgaisrinės saugos mokymo programa bendrojo
lavinimo mokykloms, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2003 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. ISAK-820/IV-208, – į gamtos ir socialinių mokslų programų turinį.

65. Gimnazijos filialas į ugdymo turinį, neformaliojo vaikų švietimo veiklas, pasirenkamojo dalyko mokymąsi integruoja
Sveikatos programą, Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2017 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-179, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494, ir kitas
prevencijai skirtas programas.

66. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą, patvirtintą 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“, Gimnazijos filialas integruoja į lietuvių kalbos, etikos, istorijos
pilietiškumo pagrindų, geografijos, dailės, muzikos, technologijų, fizikos.

DVYLIKTASIS SKIRSNIS. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ
VERTINIMAS

67. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose
programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 44 – 64 punktų nuostatomis;

67.1. mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal
šioje programoje numatytus pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo
pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas mokinio pasiekimų vertinimas ir pa(si)tikrinimų
būdai, kaip jie derės su bendrosiose programose numatytais pasiekimų lygiais;

67.2. specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio pažanga ir ugdymo(si) pasiekimai nepatenkinamais pusmečio pažymiais
nevertinami.
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TRYLIKTASIS SKIRSNIS. GIMNAZIJOS FILIALO IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)
BENDRADARBIAVIMAS

68. Gimnazijos filialas:
organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, siekdamas individualios kiekvieno mokinio mokymosi

pažangos, puoselėti jo sveikatą, socialumą ir brandą. Organizuojami ne mažiau kaip 2 tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimai su
mokytojais per mokslo metus;

užtikrina, kad tėvai ir Gimnazija keistųsi abipusiai reikalinga informacija;
sudaro tėvams (globėjams, rūpintojams) sąlygas dalyvauti Gimnazijos filialo gyvenime, savanoriauti, kartu su mokytojais ir

mokiniais spręsti mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio, turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos ir kitus klausimus;
užtikrina, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus Gimnazijos veiklai tobulinti.
69. Gimnazijos filialas, įgyvendindamas pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skatina ir (konsultuoja) mokinių tėvus

(globėjus, rūpintojus):
sukurti vaikams tinkamą, skatinančią mokytis, edukacinę aplinką namuose; kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir

motyvuoti mokytis;
padėti vaikams mokytis namuose;
palaikyti ir stiprinti dvasinius ryšius su vaiku, jį ramiai išklausyti, patarti, padėti, domėtis vaiko veiklomis Gimnazijos filiale

ir už jos ribų.
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II SKYRIUS. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

70. Gimnazijos filialas, vykdydamas pagrindinio ugdymo programą ir formuodamas ugdymo turinį, užtikrina pagrindinio
ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti minimalų skiriamų pamokų skaičių per savaitę, nustatytą Bendrajame ugdymo
plane.

71. Bendrajai pagrindinio ugdymo programai (mokymo dalykams) ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti per
dvejus metus skiriamos ugdymo valandos (2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metams):

Pagrindinio ugdymo programa 2017-2018 ir 2018-2019 m. m.

Klasė
Ugdomas dalykas 5 6 7 8 Pagr.ugd.progr.

I dalis IG IIG Pagr.ugdymo
pr. iš viso

Dorinis ugdymas (etika ir
Biblija) 2 2 2 2 8 2 2 12

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 20 4 5 29
1-oji užsienio kalba - anglų 3 3 3 3 12 3 3 18
II-oji užsienio kalba – rusų - 2 2 2 6 2 2 10

Matematika 4 4 4 4 16 3 4 23
Informacinės technologijos 1 1 - 1 3 1 1 5

Gamta ir žmogus 2 2 - - 4 - - 4
Biologija - - 2 1 3 2 1 6
Chemija - - - 2 2 2 2 6
Fizika - - 1 2 3 2 2 7
Istorija 2 2 2 2 8 2 2 12

Pilietiškumo pagrindai - - - - - 1 1 2
Socialinė-pilietinė veikla 10 10 10 10 40 10 10 60

Geografija - 2 2 2 6 2 1 9
Ekonomika ir verslumas - - - - - - 1 1

Dailė 1 1 1 1 4 1 1 6
Muzika 1 1 1 1 4 1 1 6

Technologijos 2 2 2 1 7 1 1 9
Kūno kultūra 2 2 2 2 8 2 2 12
Žmogaus sauga 1 - 1 - 2 - 0,5 2,5
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Moduliai, projektinė veikla 0,5 0,5 1
Minimalus pamokų skaičius 26 29 30 31,5 117 30,05 31,5 175

Pamokų, skirtų mokin. ugdymo
poreikiams tenkinti,

mokymosi pagalbai teikti,
skaičius per savaitę

3 3 3 3 12

Neformalusis vaikų švietimas
(valandų sk. per savaitę) 2 2 2 2 8

72. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, yra privaloma.
72.1. Per mokslo metus socialinei-pilietinei veiklai skiriama 10 pamokų (valandų) 5–6 klasėse, 10 pamokų (valandų) 7–8

klasėse, 10 pamokų (valandų) I–II gimnazijos klasėse;
72.2. socialinė-pilietinė veikla fiksuojama tam skirtame lape;
72.3. atlikta socialinė-pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjime įrašu

„įskaityta“.

ANTRASIS SKIRSNIS. UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS

73. Dorinis ugdymas. Biblija ir etika privaloma nuo 5-IIG kl.
74. Lietuvių kalba ir literatūra.
73.1. Mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos

pašalinti mokymosi spragas, skiriant konsultacijas.
74.2. Mokinių mokymosi pasiekimams įsivertinti, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei gerinti,

atliekami skaitymo ir rašymo standartizuoti testai 6 ir 8 klasėse.
75. Užsienio kalbos. Gimnazijoje pirmoji užsienio kalba - anglų kalba;
75.1. pirmosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A2, o 7–II G klasėse – į B1 kalbos mokėjimo lygį

pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
75.2. antroji užsienio kalba – rusų, mokiniai jos mokosi nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai) mokiniui iki 14 metų parenka, o

mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą. Antrosios užsienio kalbos bendroji
programa 6 klasėse orientuota į A1, o 7– 10 klasėse – į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

76. Informacinės technologijos. informacinių technologijų pradedama mokyti 5 – oje klasėje.
77. Matematika. Organizuojant matematikos mokymąsi vadovaujamasi nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų

tyrimų rezultatais ir rekomendacijomis. Taip pat standartizuotų testų rezultatais, nacionalinių olimpiadų, konkurso
„Kengūra“ užduotimis, sprendimų rekomendacijomis ir kitais šaltiniais;

77.1. mokiniams, kurie nepasiekia matematikos bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos
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pašalinti mokymosi spragas, skiriant konsultacijas;
77.2. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamasi Nacionalinio egzaminų centro parengtomis

matematinio raštingumo užduotimis. Ugdymo procese naudojamos IKT;
77.3. mokinių mokymosi pasiekimams įsivertinti, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei gerinti,

atliekami matematikos standartizuoti testai 6 ir 8 klasėse.
78. Socialiniai mokslai.
78.1. Pilietiniam ugdymui IG ir IIg klasėse skiriamos po 1 val.;
78.2. mokymasis per socialinių mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, diskusijomis, mokymusi

bendradarbiaujant. Naudojamos IKT;
78.3. rengiami integruoti projektai, kūrybiniai darbai, konkursai, pilietiškumo akcijos. Pamokos organizuojamos

netradicinėse aplinkose (muziejuose, parkuose ir kt.);
78.4. mokinių mokymosi pasiekimams įsivertinti, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei gerinti,

atliekami socialinių mokslų standartizuoti testai 8-ose klasėse.
79. Gamtos mokslai.
79.1. Pamokose taikomas projektinės, kūrybinės, tiriamosios veiklos metodai, naudojamos įvairios mokymo aplinkos,

kompiuterinės mokymo priemonės;
79.2. mokinių mokymosi pasiekimams įsivertinti, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei gerinti,

atliekami gamtos mokslų standartizuoti testai 8-ose klasėse.
80. Kūno kultūra. 5-8 kl. mokiniai vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“; IG ir IIG – nuo 1-10.
81.Menai. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji – dailė ir muzika.
82. Žmogaus sauga.

Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159.

83. Sveikatos ugdymas.
Gimnazijos filialas, organizuodamas sveikatos ugdymą, vadovaujasi Sveikatos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290.

84. Ugdymas karjerai.
Gimnazijos filialas, organizuodamas ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d.
įsakymu Nr. V-1090/A1-314.

85. Etninės kultūros ugdymas.
Gimnazijos filialas, organizuodamas etninės kultūros ugdymą, vadovaujasi Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651.
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III SKYRIUS. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

86. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro: privaloma dalis:
privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkami dalykai ir (ar) moduliai. Laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai,
dalykų moduliai, pasirenkami profesinio mokymo programos moduliai.

87. Gimnazijos filialas nustato mokinio individualaus ugdymo plano struktūrą ir jo keitimo tvarką.
88. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, Gimnazijos filialo pasiūlymais ir atsižvelgdamas į tolesnius

mokymosi planus, priima sprendimą, kokius dalykus ar modulius renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia
dėl vieno brandos darbo rengimo ir kartu su mokytojais, padedant ir tėvams (globėjams, rūpintojams), pasirengia individualų
ugdymo planą.

89. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi; jeigu pasirinkto dalyko programos mokinys nebaigia ir nepasiekia
joje numatytų pasiekimų, pripažįstama, kad jis jo nesimokė.

90. Gimnazijos filialas užtikrina, kad minimalus privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų skaičius mokinio
individualiame plane būtų ne mažesnis nei 8, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28; didindama pamokų skaičių per savaitę
laikosi Higienos normoje numatyto pamokų skaičiaus per dieną.

91. Gimnazijos filialas, siekdama užtikrinti, kad mokinys, mokydamasis pagal vidurinio ugdymo programą, ugdymo procese
tobulintų tolesniam mokymuisi, darbui būtinas kompetencijas:

91.1. taiko inovatyvius, besimokantiesiems patrauklius ir aktualius mokymo(si) būdus: tarpdalykinę integraciją, projektines
veiklas, ugdymo veiklas netradicinėse erdvėse ir kt.;

91.2. padeda mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir/ar
darbinę veiklą, karjerą: organizuoja susitikimus su įvairių profesijų ir įstaigų atstovais, aukštųjų mokyklų dėstytojų vedamas
pamokas, vykdo profesinį veiklinimą ir ugdymą karjerai.

92. Gimnazijos filialas integruoja į dalykų ugdymo turinį šias programas:
92.1. Ugdymo karjerai programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu

Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“;
92.2. Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą, patvirtintą 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“

93. Žmogaus saugos bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d.
įsakymu Nr. V-1159.

94. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir per dvejus metus:

Ugdymo sritys, dalykai
Minimalus

pamokų skaičius
privalomam

Bendrasis
kursas/kalbos
mokėjimo

Išplėstinis
kursas/kalbos
mokėjimo lygis
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turiniui per
savaitę

lygis (B) (A)

Dorinis ugdymas: 2
Tikyba (Biblija) 2 -
Etika 2 -
Kalbos:
Lietuvių kalba ir literatūra 8 8 10
Užsienio kalba (1-oji) (anglų) 6 6 (B1 mokėjimo

lygis)
6 (B2 mokėjimo
lygis)

Užsienio kalba (2-oji) (rusų) 6 6 6
Socialinis ugdymas: 4
Istorija 4 6
Geografija 4 6
Matematika 6 6 9
Informacinės technologijos 2 4
Gamtamokslinis ugdymas: 4
Biologija 4 6
Fizika 4 7
Chemija 4 6
Menai ir technologijos: 4
Dailė 4
Muzika 4
Kūno kultūra: 4
Bendroji kūno kultūra 4 -
Žmogaus sauga (integruota į dalykų
mokymo turinį)

0,5

Pasirenkamieji dalykai: 2
Rusų kalbos pradžiamokslis 2
Ekonomika ir verslumas 2
Dalykų moduliai: 2
Kalbos vartojimo,rašybos ir skyrybos
praktikumas

2

Darbas su istorijos šaltiniais 2
Matematikos taikymas nestandartinėse 2
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situacijose
Pasiruošimas anglų k. VBE 2
Mokinio pasirinktas mokymo turinys iki 26 iki 26
Minimalus mokinio privalomų
pamokų skaičius per savaitę

28 pamokos per savaitę

Maksimalus mokinio pamokų skaičius 35 pamokos per savaitę
Neformalusis švietimas (val. skaičius) 6 valandos per dvejus metus

IV SKYRIUS. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL
IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS, PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

95. Organizuodama mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymą, gimnazijos filialas atsižvelgia į:
formaliojo švietimo programą;
95.1. esamas gimnazijos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinkas, mokymo ir švietimo pagalbos lėšas);
95.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;
96. Gali keisti dalykams skirtų pamokų skaičių (mažindama, didindama) vietoj neįtrauktų dalykų, įvardytų Bendruosiuose

ugdymo planuose, planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų skaičių;
96.1. Gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių per mokslo metus,

atsižvelgusi į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos
rekomendacijas;

96.2. turi išlaikyti mokiniui Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytą minimalų pamokų skaičių vidurinio ugdymo
programoms įgyvendinti;

gali didinti 1–2 pamokomis bendrą maksimalų pamokų skaičių;
97. Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal

šioje programoje numatytus pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo
pagalbą teikiančiais specialistais,

susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas mokinio pasiekimų vertinimas ir pa(si)tikrinimų būdai, kaip jie derės su
bendrosiose programose numatytais

pasiekimų lygiais;
specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio pažanga ir ugdymo(si) pasiekimai nepatenkinamais pusmečio pažymiais nevertinami.
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