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MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS 2022–2023 MOKSLO METŲ 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 2022–2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio 

ugdymo I dalies programų ugdymo planas (toliau – ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ir 

pagrindinio ugdymo I dalies programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų 

švietimo programų įgyvendinimą.  

2. Ugdymo plano tikslas - suformuoti progimnazijos ugdymo turinį ir ugdymo procesą, 

sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą 

gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

3. Ugdymo plano uždaviniai:  
3.1. Naudoti praktikoje kompetencijomis grįsto ugdymo elementus. 
3.2. Taikyti įvairias įtraukiojo ugdymo strategijas ugdomojoje veikloje. 

3.3. Inovatyviai organizuoti ugdymo procesą, skiriant didesnį dėmesį integruotam STEAM 

ugdymui. 

3.4.  Vykdyti individualios pažangos stebėseną, siekiant asmeninės mokinio ūgties. 

4. Progimnazijos ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – kartu Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosios programos, o kiekviena atskirai – Pradinio ugdymo bendrosios programos, Pagrindinio 

ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos 

koncepcijos patvirtinimo“. Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), ir kt. 

5. Progimnazijoje įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti rengiamas Progimnazijos 

ugdymo planas vieniems mokslo metams. 

 

2021-2022 M. M. UGDYMO PLANO  ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMAS 

 

6. 2021-2022 mokslo metais organizuojant ugdymo procesą buvo siekiama kokybiško 

ugdymo turinio formavimo ir optimalaus ugdymo proceso organizavimo, atsižvelgiant į 

bendruomenės poreikius, kad kiekvienas mokinys siektų asmeninės pažangos ir įgytų mokymuisi 

visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. Progimnazijos bendruomenė stengėsi 

atliepti vietos bendruomenės ir šių dienų aktualijas, organizuojant ugdymo procesą, kūrė sąlygas 
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STEAM ugdymui pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, mokiniai gilino anglų kalbos žinias ir 

likvidavo nuotolinio ugdymo praradimus bei siekė įtvirtinti teigiamas jo puses. Per mokslo metus 

buvo parengti ir patvirtinti Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo 

(UTA) diegimo planas, Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos pasirengimo įtraukčiai veiksmų 

įgyvendinimo planas. Taip pat buvo parengtas ir pradėtas įgyvendinti Marijampolės „Šaltinio“ 

progimnazijos veiklos tobulinimo planas, kurio pagrindinis tikslas - inovatyviai organizuoti ugdymo 

procesą, skiriant didesnį dėmesį integruotam STEAM ugdymui bei asmeninei mokinio ūgčiai. 

Gilesnių įžvalgų į progimnazijos veiklas ir  infrastruktūrą pareikalavo progimnazijos dalyvavimas 

Marijampolės savivaldybės švietimo pažangos plano rengimo procese. 

2021-2022 mokslo metų pradžioje progimnazijoje mokėsi 467 mokiniai: iš jų 2 mokiniai, 

grįžę iš užsienio, 40 mokinių, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (17 iš jų didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, vienas iš jų labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių). Du mokiniai buvo 

mokomi namuose. Per mokslo metus į progimnaziją atvyko 11 mokinių iš Ukrainos. Mokslo metus 

užbaigė 479 mokiniai. Veikė pailgintos dienos grupė 1-4 klasių mokiniams, kurią lankė 114 

mokinių. 2022 m. birželio 11-17 d. 55-iems 1-4 klasių mokiniams buvo organizuota dieninė poilsio 

stovykla. 

Mokytojų tarybos posėdyje 2022-02-08 Nr. PR-6 (1.4.E) aptarta 1-ojo pusmečio mokinių 

pažanga, atlikta rezultatų analizė bei priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo: 

atnaujinti pagilinto anglų kalbos mokymo programą; pritarti Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 

budėjimo tvarkai. 

Mokytojų tarybos posėdyje 2022-06-13 Nr. PR-22 (1.4.E) ir Mokytojų tarybos posėdyje 

2022-06-23 Nr. PR-24 (1.4.E) aptarta 2-ojo pusmečio mokinių pažanga, atlikta rezultatų analizė, 

susitarta dėl vasaros darbų skyrimo, informavimo bei atsiskaitymo laiko. 

1-8 kl. mokinių pažangumo palyginimas per dvejus mokslo metus: 

Mokslo metai/pusmečiai I pusmetis II pusmetis 

2020-2021 m. m. 93,89% 97% 

2021-2022 m. m.  93,42% 94% 

Pokytis -0,47% -3% 

Galima teigti, kad nuotolinio mokymo rezultatai aukštesni, nei kontaktinio, tačiau nuotolinio 

mokymosi rezultatas gali ir neatspindėti tikrųjų rezultatų, nes nėra visiškai aišku, kiek mokiniai 

buvo sąžiningi, savarankiški, ar tikrai jų žinios ir gebėjimai buvo įvertinti objektyviai. 

2021-2022 m. m. pradinio ugdymo programą baigė visi 65 ketvirtųjų klasių mokiniai, o 

pagrindinio ugdymo programos I dalį – visi 45 aštuntųjų klasių mokiniai. 

Be pamokos, pagrindinės ugdymo organizavimo formos, mokiniams buvo sudarytos sąlygos 

mokytis kitose aplinkose: 155 (6-8 kl.) mokiniams Marijampolės regioninio STEAM centro 

laboratorijose, 1-6 kl. mokiniams Lispa mokykloje, 2 kl. mokiniams  baseine „Sveikatos banga“, 5 

kl. mokiniams Verkių regioninio parko lankytojų centre, 6, 8 kl. mokiniams palaimintojo Jurgio 

Matulaičio muziejuje, 6 kl. mokiniams Koperniko mokslų muziejuje, 2 kl. mokiniams J. 

Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose, 1-2 kl. mokiniams Raudondvario menų inkubatoriuje, 3-iųjų 

kl. mokiniams Tado Ivanausko zoologijos sode ir Karo muziejuje Kaune, 1-4 kl. mokiniams Buktos 

pažintiniame take ir kt. 

Jau antri metai progimnazijoje buvo vykdomas projektas „CLILiG – Integruotas vokiečių 

kalbos ir dalyko mokymas(is) Lietuvoje“. Projekto tikslinė grupė – 8 kl. mokiniai. Organizuota 

įvairi veikla, pvz. „Gyvenimas tamsoje“, kurios metu mokiniai bandė įsijausti į neregių gyvenimą, 

integraciją visuomenėje, socializaciją; dalyvauta tarptautinėje nuotolinėje mokinių praktinių veiklų 

pristatymo konferencijoje „Tiriame, mokomės vokiečių kalbos ir dalijamės” ir kt. 

Kultūros paso programos įgyvendinimas praturtino formaliojo ugdymo veiklas: Drakoniuko 

teatro edukacija "Stebuklinga adata" ir muzikinis edukacinis renginys "Pasaulis, kurį aš kuriu" (1-4 

kl. mok.), Baltijos cirko edukacinė programa (5-7 kl. mok.), edukacinė programa "Popieriaus 

transformacija - magnetuko kūrimas su Panemunės pilies atvaizdu - bareljefu" (8 kl. mok.).  
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7. Metodinės tarybos veiklos prioritetas - ugdomosios veiklos  tikslingumas, veiksmingumas 

ir rezultatyvumas, moksleivių emocinės savijautos užtikrinimas. Didelis dėmesys buvo skirtas 

priemonėms mokymosi praradimams dėl Covid-19 kompensuoti: 2021 m. spalio – gruodžio mėn. 

buvo organizuojamos papildomos konsultacijos mokiniams. Lėšas skyrė Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija. 

Gerinant pamokos organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos buvo vykdoma 

nacionalinių mokinių pasiekimų testų rezultatų analizė.  

NMPP 4 klasės mokinių rezultatai: 

Dalykas  Progimnazijos testo 

rezultato vidurkis % 

Savivaldybės vidurkis 

% 

Šalies vidurkis % 

Skaitymas 51,4 55,6 54,6 

Matematika 56,6 63,2 63,3 

Pasaulio pažinimas 57,6 62,8 61,9 

Pažymėtina, kad 4-os klasės mokinių skaitymo vidurkis 4,2% mažesnis už savivaldybės 

vidurkį ir 3,2% mažesnis už šalies vidurkį. Matematikos vidurkis yra 6,6% mažesnis už 

savivaldybės vidurkį ir 6,7% mažesnis už šalies vidurkį. Pasaulio pažinimo vidurkis yra 5.2% 

mažesnis už savivaldybės vidurkį ir 4,3% mažesnis už šalies vidurkį.   Kadangi iš šių trijų dalykų 

ypač žemos žinios matematikoje, 4-os klasės mokiniams 2022-2023 m. m. organizuojami du 

moduliai: STEAM (Technologijos, menai ir inžinerija, gamtos mokslai ir eksperimentai), STEAM 

(Matematika, inžinerija). Taip pat skiriamos konsultacijos mokiniams (1 konsultacinė valanda 

kiekvienai ketvirtai klasei), kurių metu bus ypatingas dėmesys atkreiptas į matematikos, pasaulio 

pažinimo ir lietuvių kalbos žinias.  Pirminė analizė 2022 m. birželio  23 d. Mokytojų tarybos 

posėdyje Nr. PR-24 (1.4.E)   ir Pradinio ugdymo metodinėje grupėje parodė, kad viena iš priežasčių 

tokių rezultatų galėjo būti mokinių sergamumas: matematikos testą sprendė tik 40 mokinių iš 65, 

pasaulio pažinimo testą sprendė 41 mokinys iš 65, skaitymo testą sprendė 55 mokiniai iš 65. 

Tokiems rezultatams įtakos galimai turėjo ir COVID-19 pandemija. 

NMPP 6 klasės mokinių rezultatai: 

Dalykas  Progimnazijos testo 

rezultato vidurkis % 

Savivaldybės vidurkis 

% 

Šalies vidurkis % 

Skaitymas 63,3 66,5 66,5 

Matematika 46,0 47,1 46,8 

Pažymėtina, kad 6-os klasės mokinių skaitymo vidurkis 3,2% mažesnis už savivaldybės ir 

šalies vidurkį. Matematikos vidurkis yra 1,1% mažesnis už savivaldybės vidurkį ir 0,8% mažesnis 

už šalies vidurkį.  Mokinių matematikos žinių  rezultato gerinimui organizuojamas modulis 

STEAM (Matematika ne matematikoje). 2022-2023 m. m. tiek matematikos, tiek lietuvių kalbos 

skiriamos trumpalaikės konsultacijos mokiniams.  

NMPP 8 klasės mokinių rezultatai: 

Dalykas  Progimnazijos testo 

rezultato vidurkis % 

Savivaldybės vidurkis 

% 

Šalies vidurkis % 

Skaitymas 64,5 65,5 66,2 

Matematika 40,3 41,5 41 

Socialiniai mokslai 56,7 52,5 49,7 

Gamtos mokslai 56,9 53,7 50,7 

Pažymėtina, kad 8-os klasės mokinių skaitymo vidurkis 1% mažesnis už savivaldybės ir 

1,7% už šalies vidurkį. Matematikos vidurkis yra 1,1% mažesnis už savivaldybės vidurkį ir 0,8% 

mažesnis už šalies vidurkį.  Socialinių mokslų vidurkis yra 4,2% didesnis už savivaldybės vidurkį ir 

7% didesnis už šalies vidurkį.  Gamtos mokslų vidurkis yra 3,2% didesnis už savivaldybės vidurkį 

ir 6,2% didesnis už šalies vidurkį. Mokinių matematikos žinių  rezultato gerinimui organizuojamas 

modulis STEAM (Matematika ne matematikoje). Eksperimentinių ir praktinių įgūdžių ugdymui 

fizikos, chemijos ir biologijos pamokos 7-8 klasėse vedamos dalį pamokų dalijant klasę į laikinąsias 
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grupes. 2022-2023 m. m. matematikos, lietuvių kalbos, socialinių ir gamtos mokslų skiriamos 

trumpalaikės konsultacijos mokiniams.  

Apibendrinant galima teigti, kad rezultatų kreivė nuo pakankamai žemų rezultatų ketvirtose 

klasėse kyla šeštose klasėse ir yra geram lygyje aštuntose klasėse. Valandos mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus klasių bendruomenių planų-projektų lenteles, kurios 

teikiamos ugdymo plano rengimo grupei iki birželio 1 d., atsižvelgiant į progimnazijos iškeltą 

STEAM ugdymo prioritetą, spręstinas matematinio, kalbinio, gamtamokslinio ugdymo problemas. 

Atsižvelgiant į šiuolaikinio vaiko psichologiją, tikėtina, kad kūrybinės, patyriminės veiklos turės 

įtakos akademiniams rezultatams. Rezultatus tikimasi pagerinti ar išlaikyti įgyvendinat 

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos veiklos tobulinimo planą. 

2021-2022 m. m. mokytojų bendruomenė bendromis ilgalaikėmis pastangomis siekė šiuo 

metu vykdomų reformų ir iniciatyvų įgyvendinimo bei tolesnio švietimo tobulinimo. Buvo siekiama 

tinkamai pasirengti ugdymo turinio atnaujinimui, susipažįstant su atnaujintomis ugdymo 

programomis, kompetencijų aprašais ir pateikiamomis metodinėmis rekomendacijomis. Ir toliau 

aktyviai bendradarbiaujant dalintasi gerąja patirtimi: organizuotos konferencijos, diskusijos 

netradicinėje aplinkoje. Ieškota efektyvių metodų ir būdų  mokinio motyvacijai gerinti, siekiant 

aukštesnių mokymo(si) rezultatų.  

Taip pat nepamiršta tobulinti skaitmeninę, patyriminę mokinių ir pedagogų kompetenciją, 

efektyviai ir kūrybiškai taikant naujas ugdymo priemones. Per mokslo metus 8 pradinių klasių 

mokytojos kompetencijas tobulino technologinės kūrybos mentorystės programoje, kurios tikslas - 

vaikų technologinį smalsumą paversti kibirkštimi kūrybai ir įrankiu nuolatiniam mokymuisi. 2022 

m. vasario mėn. progimnazijoje buvo organizuota penkių rajonų mokytojams kvalifikacijos 

tobulinimo programa ,,Saugios internetinės erdvės mokiniams kūrimas”, finansuojama iš ES 

struktūrinių fondų. Šios programos dėka progimnazijoje įrengta 16 saugių belaidžių interneto zonų 

ir apmokyti mokytojai, kaip tikslingai ir kūrybiškai panaudoti skaitmenines technologijas ugdymo 

procese. Dviejų dienų kvalifikacijos kėlimo programoje ,,Saugios elektroninės erdvės mokiniams 

kūrimas” dalyvavo 16 progimnazijos mokytojų. 2022 m. kovo mėn. pedagogų komanda viešėjo 

progimnazijos partnerių Alytaus ,,Šaltinių‘‘ progimnazijoje – stiprią STEAM mokyklos požymių 

raišką turinčioje įstaigoje. Mokytojai susipažino su progimnazijos STEAM (STREAM) mokslų 

stiprinimo strategija, stebėjo STEAM veiklas, išklausė pranešimą, dalyvavo diskusijoje, apžiūrėjo 

progimnazijos erdves. 2022 m. balandžio mėn. progimnazijos STEAM klubo pedagogai lankėsi 

BRICKS4KIDZ STEAM mokykloje Kaune, kur vyko patirtinis, unikalus komandos formavimo 

mokymąsis. LEGO® kaladėlėmis paremtos ir išbandytos užduotys paskatino kūrybiškai mąstyti. 

Bricks 4 Biz® ne tik pagerino darbuotojų motyvaciją, bet ir padėjo ugdyti, atpažinti lyderystės 

įgūdžius ir suteikė komandos nariams galimybę padidinti pasitikėjimą savimi bei kitais.  

Mokytojai dalinosi gerąja patirtimi, mokėsi vieni iš kitų, pvz. pradinių klasių mokytoja R. 

Berčiūnienė vedė seminarą Marijampolės savivaldybės pradinių klasių pedagogams „Skaitmeniniai 

įrankiai pamokoje“, skaitė pranešimą progimnazijos bendruomenei ,,Interaktyvūs įrankiai 

pamokoje“, organizavo STEAM konferenciją ,,Žemei kyla grėsmė iš kosmoso“. Mokytojai 

pasitarimų ir posėdžių metu susitarė dėl pamokos vadybos stebėsenos inovatyvios pamokos 

požymių aspektu, dėl gautų skaitmenizavimo lėšų panaudojimo, ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Inovatyvių STEAM veiklų įgyvendinimas pradiniame ir pagrindiniame ugdyme” ir kitų 

darbų vykdymo. 

8.  Neformaliajam mokinių ugdymui 2021 - 2022 m. m. buvo skirtos 29 valandos. Veikė 22 

būreliai ir Jūrų skautų organizacija, buvo puoselėjama savanoriška veikla. Neformalaus ugdymo 

veiklos buvo matomos  ne tik progimnazijos gyvenime: varžybose, konkursuose, parodose, 

koncertuose, šventėse, bet ir už gimnazijos ribų: Marijampolės mieste, tarptautiniu mastu. 

Progimnazija puoselėjo savo tradicijas: buvo švenčiama Mokyklos diena, jaunųjų kūrėjų 

„Auksinio rudenėlio“ šventė, Vokiečių kalbos dienos, „Moliūgų šventė“, profesijų šventė „Rinkis 

profesiją“, Pyragų, Tolerancijos dienos, pažymėtos valstybinės šventės, tvarkomi Tauro apygardos 
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partizanų kapai ir kt. Organizuoti meninio skaitymo, piešinių, nuotraukų konkursai, Kalėdinės 

eglutės, 230-ies širdžių miestui akcijos ir kt. 

Progimnazijos mokinių taryba jau dveji metai iš eilės buvo apdovanota už iniciatyvas  MKC 

organizuojamame konkurse „Mokinių tarybos matomos ir girdimos“. Geriausiųjų progimnazijos 

mokinių ir mokytojų, techninio personalo, tėvelių pagerbimas buvo organizuotas Mokyklos garbės 

renginyje.  

  Neformalus ugdymas progimnazijoje įvairus: sveikatinimo kryptis (Sveikuoliukų būrelis 1-

4 kl. mok., bendro fizinio pasirengimo būreliai 1-8 kl. mok.), meninė kryptis (Jaunučių choras 1-4 

kl. mok., Muzikinio lavinimo būrelis 5-8 kl. mok., „Žaidžiame teatrą“ 1-4 kl. mok., „Scena: garsas, 

vaizdas“ 1-8 kl. mok.), technologinė kryptis (Menų studija 1-4 kl. mok., keramikos būrelis 1-8 kl. 

mok., Kūrybinės dirbtuvės 1-8 kl. mok.),  integruota mokslinė kūrybinė kryptis (Vokiečių kalbos 

mozaika 6 kl. mok., CLILiG – Integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymo Lietuvoje projektas 8 

kl. mok., „Išmanieji peliukai“ 2 kl. mok.), skautijos ir savanoriška veiklos, kuriose dalyvauja 1-8 kl. 

mokiniai. 

          Neformaliojo ugdymo kryptys 2022-2023 m. m.,  kurios išryškėjo gilinantis į  klasių 

bendruomenių ugdymo planuose išreikštus  mokinių pageidavimus: be jau tradicinių krypčių yra 

pageidaujamas choreografijos būrelis: 

Neformalusis vaikų 

ugdymas: 

1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl.  8 kl. 

„Sporto būreliai“   1 1  1  1 

„Jaunučių choras“ 1 1  1     

Šokių būrelis  1 1  1    

Muzikinis 

(instrumentinis)  būrelis 

     1 1 1 

Teatro būrelis   1 1     

Jaunieji programuotojai  1       

Keramikos studija 1  1  1    

“Mokomės savivaldos “      1 1  

Menų studija 1   1     

Kūrybinės dirbtuvės     1  1  

Integruoti technologijų ir 

vokiečių kalbos būreliai 

     1 1 1 

Sveikuolių būrelis   1 1     

Savanorystės būrelis     1  1  

 Viso: 3 3 4 4 4 4 5 3 

 

2021-2022 m. m. pastebimi mokinių pasiekimai formaliame ir neformaliame ugdyme: 

Jaunųjų matematikų nuotolinėje olimpiadoje „Šaltinėlio“ taurei laimėti užimta 1-oji vieta (5-6 

klasių komanda), Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Marijampolės savivaldybės etape 

laimėta 2-oji vieta, XV Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados Marijampolės 

savivaldybės etape laimėta keturios 2-osios ir viena 3-ioji vietos, Lietuvos pradinukų matematikos 

olimpiados Marijampolės savivaldybės etape laimėta 1-oji ir 2-oji vietos, Raseinių rajono ir 

respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių istorijos žinių konkurse 

„Pirmyn į praeitį“ laimėta 3 - ioji vieta, ,,Raštingiausias 5-8 klasių mokinys” Marijampolės 

savivaldybės etape laimėta dvi 1-os ir 3-ios vietos ir kt. Mokiniai noriai dalyvavo, tikrinosi žinias ir 

pasiekė laimėjimų Kengūros, Kings, Olympis konkursuose. 

9. 2021-2022 m. m. buvo vykdomas mokinio gerovės užtikrinimas ir sveiko gyvenimo 

įpročių ir įgūdžių ugdymas.  Progimnazijoje vyko kuprinių svėrimo akcija (2 kl. mok.), buvo 

paminėta Širdies diena, vyko akcija „Kokios mano akys?“. Mokiniams buvo vedamos pamokėlės 

apie asmens higieną, taisyklingą laikyseną, pedikuliozę ir kt. Progimnazijoje vyko įvairūs renginiai, 
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stiprinantys mokinių sveikatą: Judėjimo savaitė 1-8 kl. mokiniams, „Olimpinis mėnuo“ 1-4 kl. 

mokiniams, 5-6 kl. mokiniams vyko akcija „Ženk nerūkęs“, AIDS diena 8 klasių mokiniams. 7-ų 

klasių mokiniai vykdė projektą „Augalų reikšmė sveikatai“, progimnazijos „Sveikuoliukai“ 

dalyvavo respublikiniame  ilgalaikiame projekte „Sveikatiada“. 

Siekiant saugaus sugrįžimo į kontaktinį ugdymą nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., buvo atkreiptas 

dėmesys ne tik į fizinę, bet ir į emocinę progimnazijos bendruomenės narių aplinką. Progimnazijos 

psichologė  9-12  mėn. įgyvendino prevencinį projektą ,,Suprask ir atrask'', prevencinę programą 

prieš smurtą ,,Saugok ir gerbk mane'', ,,Geros savijautos programą“. 

Progimnazijos bendruomenė, įgyvendindama Olweus patyčių prevencijos programą (pradėta 

diegti progimnazijoje nuo 2015 m. rugsėjo mėn.), ypatingą dėmesį skyrė mokinių tarpusavio 

santykių problemoms spręsti. Elgesio problemos labiau pasireiškė ir patyčias progimnazijoje 

dažniau patyrė pagrindinio ugdymo koncentro klasių tam tikrų amžiaus tarpsnių mokiniai. Vienas iš 

progimnazijos siekių – bendradarbiavimo kultūros tarp progimnazijos bendruomenės narių 

stiprinimas. Olweus programos nuostatos buvo integruotos į formalų ir neformalų ugdymą, 

metodinės tarybos veikla nukreipta siekti ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų plėtojimo 

pažangos, klasių valandėlėse buvo nagrinėjamos amžiaus tarpsnių vertybinės nuostatos, socialinių 

įgūdžių vystymo svarba, VGK analizuotas progimnazijos mikroklimatas, bendravimo kultūros tarp 

progimnazijos bendruomenės narių niuansai. 

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS)  pradėta įgyvendinti nuo 2017 m. 

kovo mėn. 2019 m. rugsėjo 1 d. progimnazijai suteiktas OLWEUS mokyklos vardas. 2020 m. 

lapkričio 13 d. progimnazijoje buvo atliktas antrasis Olweus programos auditas dėl OLWEUS 

mokyklos vardo. 2020 m. gruodžio 23 d. Nacionalinė švietimo agentūra pažymėjimu Nr. OM9.2-19 

patvirtino, kad Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija pripažįstama OLWEUS mokykla 2020-2021 

ir 2021-2022 mokslo metams. Trečiojo audito, vykusio 2022 m. balandžio – gegužės mėn., metu 

buvo patvirtinta, kad progimnazija laikosi  visų Olweus programos standarto (OPS) ir Olweus 

programos Kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) reikalavimų. Nacionalinė švietimo agentūra 

pažymėjimu Nr. OM11.3-21 patvirtino, kad Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija pripažįstama 

OLWEUS mokykla 2022-2023 ir 2023-2024 mokslo metams. 

Visa ši veikla padėjo mokiniams tausoti ir stiprinti sveikatą, suprasti tinkamą kasdieninių 

įpročių visumą, gerbti kitą asmenį, gebėti kurti ir palaikyti tarpasmeninius santykius, sudarančius 

prielaidas geram progimnazijos mikroklimatui. 

10. Marijampolės savivaldybės finansinės paramos dėka, pagal progimnazijos finansines 

galimybes, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais bei dalyvaujant projektuose, buvo turtinama 

progimnazijos materialinė bazė, įsigyjami reikiami vadovėliai, atliktas ugdomųjų erdvių remontas. 

11. Progimnazijos veiklos įsivertinimas buvo vykdomas vadovaujantis Įsivertinimo 

rekomendacijomis, patvirtintomis  2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267.  Remiantis  praėjusių 

mokslo metų giluminio audito  ataskaita, progimnazijos tikslais ir uždaviniais 2021-2022 mokslo 

metams, pasirinkta išsamiau  analizuoti rodiklio 2.3.1. Mokymasis – savivaldumas mokantis, 

mokymosi konstruktyvumas bei socialumas -  aspektus, pastebėti gerosios praktikos pavyzdžius. 

Įsivertinant dėmesys skirtas išsiaiškinti, kaip mokytojai stebi mokinių mokymąsi, kaip mokiniams 

sekėsi organizuoti, stebėti savo mokymąsi ir pažangą. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimui 

atlikti pasirinkta internetinės mokytojų bei 6 ir 7 kl. mokinių apklausos, progimnazijos dokumentų, 

turimų įsivertinimų ataskaitų analizė.  

Mokantis, siekiant pažangos mokiniams svarbus mokymosi savivaldumas – gebėjimas 

savarankiškai susirasti reikiamą informaciją, atpažinti atsiradusius mokymosi sunkumus ir klausti, 

paprašyti pagalbos, planuoti ir valdyti laiką. Atlikus apklausas paaiškėjo, kad 84% mokytojų skatina 

mokinius ieškoti savo užduočių sprendimo būdų, o 42% apklaustų mokinių teiginiui pritaria. 88% 

mokytojų pamokose mokiniams parodo ir paaiškina, į ką mokantis reikia atkreipti dėmesį, todėl net 

80%  mokinių geba savarankiškai atlikti jiems paskirtas užduotis. Svarbu, kad mokiniai pamokoje 

drąsiai kreipiasi į mokytojus pagalbos (taip daro 55,2% apklaustųjų pamokose), lanko dalyko 
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konsultacijas (nuolat 12,4% mokinių ir 50,5% mokinių tai daro kartais, atsiradus mokymosi 

sunkumams). Mokiniai išsakė savo lūkesčius dėl konsultacijų: daugiausia 53,8%  mokinių norėtų 

lankyti matematikos, po 14% - užsienio, istorijos ir 9,7% - lietuvių kalbos dalykų konsultacijas. 

Mokytojai pastebi, kad  pamokose jų mokiniams dar sudėtinga planuoti savo mokymąsi, 

kelti tikslus. Teigia, kad iš dalies tai geba 72% mokinių,  dar negeba – 28%. Dalis mokymosi tenka 

ir savarankiškam darbui namuose. 44,2% mokinių respondentų teigia ir 32,7% tam pritaria kartais, 

kad susitarimai dėl namų darbų atlikimo skatina mokinius nuosekliai mokytis, o elektroniniame 

dienyne mokytojų įrašai rodo, kad mokiniai dar turi mokytis planuoti ir valdyti mokymąsi. 

Parašytos pastabos yra informacinio pobūdžio, atkreipiant dėmesį, kas neatlikta (23% įrašytų 

pastabų) ar suteikiant informaciją tėvams apie jų vaiko elgesį pamokoje (pastarosios dominuoja). 

Nors pastabos daugiausiai yra lietuvių, matematikos, užsienio kalbų, bet ir pagyrimų iš šių dalykų 

yra daugiausiai, kaip ir iš gamtos bei muzikos. Po I pusmečio didesnė dalis mokinių atkreipė į tai 

dėmesį, II pusmetį buvo pažangesni. Pradinėse klasėse (2, 3 kl.) pastabų ir pagyrimų skaičius I ir II 

pusmetyje apytiksliai vienodas. 2a, 3a, 3b klasėse vyrauja teigiami įrašai. Pastabas mokiniai 

daugiausia gauna tikybos, anglų kalbos pamokose už nedrausmingumą, nepasiruošimą pamokai, 

neatliktus namų darbus. 

Stebėta, kaip mokiniai aptaria ir vertina savo mokymosi pažangą, kaip tai fiksuoja mokinio 

individualios pažangos stebėsenos lape. Pastebėta, kad pradinių klasių mokiniai tai daro 

sistemingiau nei vyresniųjų klasių  mokiniai. Antrų klasių mokiniai save dažniau vertina teigiamai, 

daugiau pasitiki mokytojais ir kreipiasi į juos pagalbos, siekia dirbti komandoje. Trečių klasių 

mokinių nuomone, jie labai gerai dirba komandoje, dauguma aktyvūs ir dėmesingi pamokoje, randa 

reikiamą informaciją, tačiau rečiau kreipiasi pagalbos į mokytoją ar draugus.                                                                          

63,8% apklaustų 6-7 kl. mokinių  teigia, kad prisiima atsakomybę už savo mokymąsi ir 

mokosi tėvų neraginami. Tam pritaria ir 60% apklaustų mokytojų. 59,6% mokinių pamokose 

padedami mokytojų adekvačiai įsivertina savo mokymąsi  ir mokymosi rezultatus. 84% respondentų 

mokytojų naudoja įvairius pamokos ir mokinių mokymo(si) grįžtamojo ryšio metodus (aptarimą, 

trumpą apklausą, refleksiją).  Grįžtamasis ryšys, atliktų darbų klaidų aptarimas mokiniams (61,9%) 

duoda naudos, nurodo, ką dar reikia pasimokyti. Dauguma 6-7 kl. mokinių nurodo gebantys 

analizuoti ir vertinti savo veiklą, pasiekimus, bet kartu (ypač 6 kl. mokiniams) dar sudėtinga 

pastebėti savo klaidas, jas taisyti, jiems reikalinga pagalba. Nors beveik visi mokinių tėvai 

susipažįsta su vaikų įsivertinimu, stebima menka mokinių refleksija apie individualią mokymosi 

patirtį. Mokytojams reikėtų paskatinti mokinius reguliariai pildyti individualios pažangos 

stebėsenos lapus, padėti mokiniams daryti išvadas vertinant savo mokymąsi,  padėti jiems 

nustatyti konkrečius žingsnius siekti pažangos.  

Siekiant mokymosi konstruktyvumo dauguma (79%) mokytojų skatina mokinius  pamokose  

atlikti užduotis, remiantis išmoktais dalykais, ieškoti ir taikyti savus  užduoties atlikimo būdus 

(42,3%. kartais – 40,4%). 96 % mokytojų mano, kad per pamokas  mokiniai geba naują informaciją 

sieti su jau įgytomis žiniomis, o 80% teigia, kad mokiniai moka tekstą vizualizuoti, iliustruoti.  

Progimnazijoje siekiama sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis realiam gyvenimui aktualius 

mąstymo ir veiklos gebėjimus. Mokiniai savarankiško darbo, STEAM ugdymo veiklų, projektinių 

veiklų metu mokosi pritaikyti turimas žinias jas siejant su nežinomais dalykais į prasmingą turinį, 

kas parodo naują supratimą. Gražus tokio ugdymo(si) pavyzdys progimnazijos mokinių  STEAM 

konferencija. Tačiau dar stebima konstruktyvaus mokymosi stoka, ir tik dalis (44%) mokinių gali 

perkonstruoti savo supratimą, mąstymą ar veiklos būdą. 

Mokiniams svarbus ir mokymosi socialumo aspektas  - gebėjimas bendradarbiauti, dirbti 

kartu, tinkamai diskutuoti, argumentuoti. 85% mokytojų teigia, kad mokiniai aktyviai 

bendradarbiauja dirbdami grupėmis ir pripažįsta, kad grupių darbo rezultatai leidžia stebėti mokinių 

mokymosi pažangą, mokiniai atskleidžia savo bendrąsias kompetencijas, tačiau 6-7 kl. mokiniai 

pasigenda grupinio darbo ir pamokose tik 26,7%  šių mokinių mokosi bendradarbiaudami porose ar 
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kt. grupelėse. Pristatydami savo darbus klasėje ar progimnazijoje 66,7%  6 -7 kl. mokinių, geba 

priimti kritines pastabas ir iš jų pasimoko.  

Išvada: progimnazijos veikla pagal rodiklio 2.3.1. Mokymasis – savivaldumas mokantis, 

mokymosi konstruktyvumas bei socialumas - aspektus, pakankamai kryptinga, bet dar tobulintina 

tokiomis kryptimis: mokyti mokinius įsivertinti padarytą pažangą klaidas vertinant, kaip atspirties 

tašką siekiant likviduoti spragas ar pagilinti žinias; stiprinti mokinio savivertę naudojant 

formuojamojo vertinimo elementus, nurodant mokiniams skirtingas mokymosi strategijas ir 

suteikiant savalaikį grįžtamąjį ryšį; efektyvinti dalykinių konsultacijų veiklą skatinant mokinius 

aktyviau  pasinaudoti teikiama pagalba pasiekimams gerinti; diegti STEAM kaip inovatyvų ugdymo 

būdą siekiant gilesnio ir sėkmingesnio mokinių mokymosi. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

12. Ugdymo organizavimas 1-8 klasėse: 

 

 1-4 klasės 5-8 klasės 

Mokslo metai, ugdymo 

procesas prasideda 

2022 m. rugsėjo 1 d. (ketvirtadienis) 

Pusmečių trukmė 1-asis 09-01–01-31 

2-asis 02-01–06-08 

1-asis 09-01–01-31 

2-asis 02-01–06-22 

Rudens atostogos 2022-10-31–2022-11-04  
Žiemos (Kalėdų) 

atostogos 

                     2022-12-27–2023-01-06 

 

Žiemos atostogos                           2023-02-13 – 02-17  
Pavasario (Velykų) 

atostogos 

                      2023-04-10–2023-04-14 

 

Vasaros atostogos                 2023-06-09 - 08-31  2023-06-23– 08-31 

Ugdymo procesas 

baigiasi 

Birželio 8 d. Birželio 22 d. 

Mokslo metai baigiasi Rugpjūčio 31 d. 

Ugdymo proceso trukmė 175 ugdymo dienos 

(35 savaitės) 

185 ugdymo dienos 

(37 savaitės) 

 

13. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla: 9 ugdymo dienos vykdomos ne pamokų 

forma: 

Data  Projekto pavadinimas 1-4 5-8 

Rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių diena + + 

Spalio 5 d. Mokytojo diena + + 

Spalio 28 d. Progimnazijos 30-io šventė + + 

Gruodžio 23 d. Tautinio paveldo                                 

tradicijų puoselėjimo diena 

+ + 

Birželio 1 d. Sveikos gyvensenos šventė + + 

Mokslo metų eigoje 4 

dienos 

„Pažinkime Lietuvą“ 

„Mokykimės kitaip“ 

+ - 
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„Mokomės verslumo, finansinio 

raštingumo, ugdome 

antikorupcines nuostatas“ 

Birželio 19 - 22 d. „Pažinkime Lietuvą“ 

„Mokykimės kitaip“ 

„Mokomės verslumo, finansinio 

raštingumo, ugdome 

antikorupcines nuostatas“ 

Lankome Lietuvos STEAM 

centrus (Marijampolės, Alytaus, 

Tauragės ir kt.) 

- + 

 

14. Pamokų  ir mokinių maitinimo laikas: 

1 pamoka 8.00 – 8.45 val. 

2 pamoka 8.55 – 9.40 val. (programos ,,Pienas vaikams”, ,,Vaisiai mokykloms”)  

3 pamoka 9.50 – 10.35 val.  (valgo 1, 2-4, 1 kl.) 

4 pamoka 11.05 – 11.50 val. (valgo 5-8 kl.) 

5 pamoka 12.10 – 12.55 val. (valgo 1-8 kl.) 

6 pamoka 13.05 – 13.50 val. 

7 pamoka 14.00 – 14.45 val. 

8 pamoka 14.55 – 15.40 val. 

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

įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar 

esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (vyksta remonto darbai progimnazijoje ir kt.) 

reglamentuojama ugdymo plano 1 priede. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

16. Ugdymo plano projektą rengė darbo grupė, sudaryta direktoriaus 2022 m. gegužės 11 d. 

įsakymu Nr. V-45 (1.3E) „Dėl 2022-2023 mokslo metų ugdymo ir veiklos planų rengimo darbo 

grupės sudarymo“.  

17. 2022 m. birželio 23 d. Mokytojų tarybos posėdyje (posėdžio protokolas PR-24 (1.4E) 

susitarta dėl : 

17.1. konkrečios klasės mokomųjų dalykų ir jiems skiriamų pamokų skaičiaus; 

17.2. ugdymo proceso organizavimo formų; 

17.3. švietimo pagalbos teikimo; 

17.4. informacinių technologijų naudojimo, skaitmeninio turinio kūrimo, informatinio 

mąstymo ugdymo pradinėse klasėse; 

17.5. neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūlos ir organizavimo;  

17.6. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojimo; 

17.7. priemonių dėl mokinių mokymosi praradimų, patirtų COVID-19 pandemijos metu, 

kompensavimo;  

17.8. kaip konkrečiose klasėse bus įgyvendinama: 

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

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

programos patvirtinimo“, vykdant pradinio ugdymo programą; 
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17.8.2. 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 bendrosios programos patvirtinimo“ (toliau – 

Sveikatos programa); 

17.8.3. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ 

(toliau – Ugdymo karjerai programa);  

17.8.4. prevencinė programa, ugdanti mokinių socialines ir emocines kompetencijas, 

apimanti smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, 

sveikos gyvensenos skatinimą. Smurto prevencija įgyvendinama vadovaujantis Smurto prevencijos 

įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“.  

18. Ugdymo plano projektas suderintas su Progimnazijos taryba 2022 m. rugpjūčio 19 d. 

Progimnazijos tarybos posėdyje, posėdžio protokolas PR-25 (1.4.E). 

19. Pamokų skaičius dalykams (ugdymo programoms įgyvendinti) Bendruosiuose ugdymo 

planuose numatytas dvejiems metams: pradinio ugdymo programai įgyvendinti – 75 punkte, 

pagrindinio ugdymo programai – 109 punkte. Progimnazija, įgyvendindama ugdymo programą, 

pamokų kitaip neskirsto. 

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

Ugdymo programų apraše nustatytų dalykų. Minimalus pamokų skaičius joms įgyvendinti 

numatytas Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 punktuose. Progimnazija skiria ir didesnį už minimalų 

pamokų skaičių privalomiems dalykams mokytis – tam panaudojamos pamokos, skirtos mokinio 

mokymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti. 

21. Be privalomų mokytis dalykų, mokinys gali pasirinkti mokytis progimnazijos siūlomus 

papildomai mokytis dalykus: 

21.1. mokymosi poreikius atitinkančius dalykų modulius (STEAM (Technologijos, menai ir 

inžinerija, gamtos mokslai ir eksperimentai) 1-4 kl., STEAM (Matematika, inžinerija) 4 kl., 

STEAM (Technologijos. Konstravimas) 5 kl., STEAM (Matematika ne matematikoje) 6-8 kl., 

STEAM (Biologija. Tyrinėjimai ir eksperimentai) 7-8 kl., pasirenkamuosius dalykus (Etninė kultūra 

5-8 kl., Ugdymas karjerai 5-8 kl.), kurių turinį nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras ir (arba) 

progimnazijos parengtos bei progimnazijos vadovo patvirtintos programos arba ilgalaikiai planai. 

Mokinio pasirinktiems papildomiems dalykams mokytis panaudojamos pamokos, skirtos mokinio 

mokymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti; 

21.2. įvairių krypčių (meno, sporto, mokslo, sveikos gyvensenos ir kt.) neformaliojo vaikų 

švietimo programas, atitinkančias mokinių saviraiškos poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos per 

neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas (neformaliojo ugdymo valandos / pamokos trukmė 

– 45 min.), numatytas Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 punktuose. Neformaliojo vaikų švietimo 

programose dalyvaujančius mokinius progimnazija žymi Mokinių registre. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

22. Sveikatos, prevencinės, Ugdymo karjerai programų turinys integruojamas į konkrečios 

klasės dalykų turinį; įgyvendinamas per neformaliojo vaikų švietimo, projektinę ir klasių valandėlių 

veiklas. 

23. Mokytojai, klasių auklėtojai į ugdymo turinį bei projektines veiklas integruoja 

nacionalinio saugumo, informacinio raštingumo, verslumo, finansinio raštingumo, antikorupcinio 

ugdymo ir kitas aktualias temas. 

24. Etninės kultūros ugdymas: 
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24.1. pradinio ugdymo programoje etninės kultūros ugdymas integruojamas į dalykų 

programas; 

24.2. pagrindinio ugdymo programoje etninę kultūrinę veiklą rekomenduojama įgyvendinti 

vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, kuri patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl 

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros 

bendrosios programos patvirtinimo“. Pagrindiniame ugdyme etninės kultūros ugdymas 

įgyvendinamas per klasių valandėles, ugdymo dienas, organizuojamas ne pamokų forma, 

integruojant į dalykų programas. 

25. Ugdymo veiklos, atsižvelgiant į Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose  

numatytą dalykų turinį, gali būti organizuotos už progimnazijos ribų, pavyzdžiui, muziejuose, 

atviros prieigos centruose ir kt. Mokinio mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais panašiais 

atvejais, trunkantis ilgiau nei pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką 

(pagal pamokos (-ų) trukmę. 

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

privaloma. Jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė 

veikla fiksuojama dienyne. Mokiniai šio pobūdžio veiklas gali atlikti savarankiškai arba grupelėmis 

ir glaudžiai bendradarbiaujant su Progimnazijos savanorių klubu ir kt. 

27. Progimnazija sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną – tarp pamokų – užsiimti 

aktyvia veikla. Organizuojama ne trumpesnė kaip 20 min. aktyvioms veikloms skirta pertrauka. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

28. Mokinio individualus ugdymo planas (Priedas Nr. 2) – tai kartu su mokiniu sudaromas jo 

galioms ir mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos 

įgyvendinti, prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi. Individualus ugdymo planas sudaromas:  

28.1. mokiniams atvykusiems  mokytis iš užsienio; 

28.2. mokiniams mokomiems namie; 

528.3. mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių; 

29. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis: 

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

vertinimą;  

29.2. Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 1-10 klasių mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos vertinimo nuostatomis, patvirtintomis 2017 m. birželio 22 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V1-100. 

30. Mokinio vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo 

sistemą. 

31. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime progimnazija dalyvauja savivaldybės 

vykdomosios institucijos (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos) arba progimnazijos 

vadovo sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai naudojami ugdymo procese mokinio mokymuisi 

planuoti ir neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

32. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas vadovaujantis Lietuvos higienos 

norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 
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reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 

d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos 

norma), progimnazijoje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis.  

33. Progimnazija vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Remdamasi turimais 

duomenimis apie mokinių mokymosi krūvį, progimnazija priima sprendimus dėl mokymosi krūvių 

sureguliavimo. 

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

skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius per savaitę, penktosios klasės mokiniams, kurie 

pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, skiriamas didesnis už minimalų 

privalomų pamokų skaičius dalykams suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).  

35. Esant poreikiui, mokymosi pagalbai gali būti skiriamos trumpalaikės konsultacijos. 

Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi 

krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie 

mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos formą ir, vykstant konsultacijoms, apie mokinio 

daromą pažangą.  

36. Vadovaujantis progimnazijoje patvirtintais susitarimais: 

36.1. mokiniui, kuris atstovauja progimnazijai varžybose, konkursuose, olimpiadose per 

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

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

36.2. mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, gali būti 

suteikiamas laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių.  

37. Mokinys, jeigu pageidauja, progimnazijos vadovo įsakymu atleidžiamas nuo dalies ar visų 

pamokų lankymo tų dalykų:  

37.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo 

metais prizinės vietos laimėtojas;  

37.2. kurių mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, taip pat formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas) ar jas yra baigęs.  

38. Mokinys, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pageidauja būti 

atleidžiamas nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, progimnazijos vadovui teikia prašymą ir 

neformaliojo vaikų švietimo programas ar jų nuorodas iki spalio 1 d. 

39. Sprendimas dėl atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokų priimamas, jei dalyko 

mokytojas, įvertinęs neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, pripažįsta, kad neformaliojo 

vaikų švietimo programos turinys dera su Bendrųjų programų turiniu. Dalykas, nuo kurio dalies ar 

visų pamokų mokinys atleidžiamas, įskaitomas į mokinio individualųjį planą, jei jis yra rengiamas. 

40. Direktoriaus įsakymu atleisto mokinio atitinkami pasiekimai vertinami 10 balų. 

41. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, jų 

metu gali užsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. Jeigu šios pamokos pagal 

pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, mokiniai progimnazijos sprendimu į progimnaziją 

gali atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. Apie tai progimnazija informuoja tėvus. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

42. Mokymosi pagalba ugdymo procese teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. 

Pagalba teikiama mokiniui:  

42.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;  
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42.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  

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

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

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

42.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis;  

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

sritimi; 

42.7. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu; 

42.8. Mokymosi pagalbos formos: pradinio ir dalykinio ugdymo mokytojų konsultacijos, 

dalyko modulių pamokos, per savanorystės veiklas (mokinys mokiniui) ir kt. 

43. Progimnazija ugdymo procese užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų 

pasiekimų prevenciją, intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones 

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

44. Už mokymosi pagalbos teikimo organizavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Rima Baronienė. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS  

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO  UGDYMO 

PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

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

pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą (toliau – tarptautinė 

bendrojo ugdymo programa): 

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

Lietuvą pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą; 

45.1¹. nepilnamečiam asmeniui, kuriam Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje 

užsieniečiams suteikimo“ yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga (toliau – iš Ukrainos perkeltas 

mokinys), sudaro sąlygas mokytis ukrainiečių kalbos;  

45.2. priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas); 

45.3. tėvų (globėjų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 

šešeri metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu užsienio valstybėje vaikas buvo 

ugdomas mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas ir tėvai 

(globėjai) pateikia tai patvirtinančius dokumentus; 

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

Respublikoje pagal priešmokyklinio ugdymo programą, priima mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą; 

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

švietimo pagalbos ir intensyvumo poreikį mokytis lietuvių kalbos. Su iš Ukrainos perkeltu mokiniu 

papildomai aptaria poreikį mokytis ukrainiečių kalbos;  

45.6. informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį; 

45.7. prieš pradedant mokiniui mokytis progimnazijoje, progimnazijos vadovo paskirtas 

asmuo, atsakingas už mokinių, baigusių tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, 

mokymosi koordinavimą, kartu su mokinio būsimos klasės vadovu, mokiniu ir mokinio tėvais 
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(globėjais, rūpintojais) aptaria poreikį tam tikrą laiko dalį intensyviai mokytis lietuvių kalbos, 

numato tolesnio mokymosi perspektyvą, švietimo pagalbos poreikį: 

45.7.1. sudaro mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgdama į jo mokymosi pasiekimus. 

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

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

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

šių dalykų pamokas skirti lietuvių kalbai mokyti. Įvertinus, kad mokiniai kai kurių dalykų yra 

mokęsi pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą intensyviau ir išsamiau ir yra pralenkę 

dabartinį dalyko mokymosi turinį, galima priimti sprendimą kurį laiką nesimokyti to dalyko, 

pamokas perskirstyti, nesukeliant mokiniui dalyko nesimokymo pasekmių;  

45.7.2. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, progimnazijos teikiamos 

pagalbos formas ir būdus, progimnazijos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) 

įsipareigojimus. Adaptaciniu laikotarpiu stebima mokinių individuali pažanga, pasiekimai. Į 

mokinio adaptacijos procesų valdymą įtraukiama progimnazijos vaiko gerovės komisija. Kiekvieno 

mokinio adaptacijos trukmės laikas individualus, progimnazija konstatuoja adaptacijos laiko 

pabaigą, atsižvelgdama į tai, kaip mokiniui sekasi adaptuotis. Adaptacijos laikotarpiu taikomas tik 

formuojamasis vertinimas; 

45.7.3. su iš Ukrainos perkeltu mokiniu papildomai aptariamos ukrainiečių kalbos mokymosi 

galimybės ir numatomi mokymosi būdai. Iš Ukrainos perkeltam mokiniui pasirinkus mokytis 

ukrainiečių kalbą skiriamos 5 pamokos per savaitę. Pamokos ukrainiečių kalbai mokytis gali būti 

skiriamos perskirstant pamokas mokinio individualiame plane tarp dalykų ir iš ugdymo poreikiams 

tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti numatytų pamokų ir kt. 

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

tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar yra ją baigęs: 

46.1. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ar teisėtais mokinio 

atstovais, teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą ir gauna grįžtamąją 

informaciją; 

46.2. konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo, numato galimybes 

mokytis kalbų per neformaliojo vaikų švietimo siūlomas veiklas progimnazijoje;  

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

bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą, prireikus pasitelkia mokinius savanorius; 

46.4. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

47. Jeigu atvykęs mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, progimnazija gali 

organizuoti: 

47.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu (išlyginamosiose klasėse, grupėse ar kitomis 

formomis), kartu užtikrindama, kad kitų dalykų jis mokytųsi kartu su bendraamžiais; 

47.2. intensyvų vien lietuvių kalbos mokymąsi iki vienų metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau) ar 

trumpiau ir pagalbos pagal mokinio poreikius teikimą kelerius (2–4) metus; 

47.3. mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikdama reikiamą 

mokymosi ir kitą švietimo pagalbą; 

47.4. mokymąsi kitu progimnazijos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS IŠLYGINAMOSIOSE KLASĖSE AR GRUPĖSE 

  

48. Suaugusių užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir 

dirbti Lietuvos Respublikoje, ir jų vaikų ugdymas išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose 

laikinosiose grupėse organizuojamas vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, 

atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo 
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išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 

„Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos 

Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose 

mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

49. Išlyginamosios klasės (kai kuriais atvejais – grupės) gali būti steigiamos savininko teises 

ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininko (dalyvių susirinkimo) sprendimu, kuriuo 

nustatoma priėmimo į išlyginamąsias klases, grupes tvarka ir numatomos finansavimo galimybės. 

50. Progimnazija, jei steigiama išlyginamoji klasė ar grupė, rengia išlyginamosios klasės ar 

grupės ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį: 

50.1. mokiniai išlyginamojoje klasėje ar grupėje gali mokytis visų tos klasės ugdymo plano 

dalykų, tik tam tikros ugdymo srities (lietuvių kalbos, kitų kalbų, gamtamokslinių, socialinių, menų, 

tiksliųjų mokslų) dalykų ar vieno dalyko. Iš Ukrainos perkelti mokiniai išlyginamosiose klasėse iš 

kalbų ugdymo srities, be pasirinktų kalbų, gali mokytis ir ukrainiečių kalbos;  

50.2. mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą, klasės ar grupės ugdymo 

planas sudaromas taip, kad didžiausias mokinio pamokų skaičius neviršytų 840 pamokų per metus 

(24 pamokų per savaitę). Neformaliojo vaikų švietimo pamokų (arba veiklų), skirtų mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti, skaičius neturi viršyti 175 pamokų per metus (5 pamokų per savaitę); 

50.3. mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, klasės ar grupės ugdymo 

plane numatoma, kad per mokslo metus pamokų skaičius neviršytų 1 036 pamokų, neformaliojo 

švietimo veikloms (arba / ir veikloms), skirtoms mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, per mokslo 

metus neviršytų 370 pamokų. 

51. Ugdymo procese taikomas formuojamasis vertinimas. 

52. Lietuvių kalbos mokoma vadovaujantis Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų 

grupių lietuvių kalbos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 

m. birželio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1216 „Dėl Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų 

grupių lietuvių kalbos programos patvirtinimo“. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

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

laikinosios mokymosi grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas: ne mažiau kaip 12 mokinių.  

54. Progimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

54.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką; 

54.2. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsižvelgiant į darbo vietų 

kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma;  

54.3. užsienio kalboms, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 20 mokinių pradinio ugdymo 

programoje, ne mažiau kaip 21 mokinys – pagrindinio  ugdymo programoje. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 
 

55. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

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

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl 

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.  
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56. Mokiniai mokomi namie savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Mokiniui, mokomam namie, progimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia 

individualų ugdymo planą. 

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

ugdymo dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį.  

58. Mokiniams, kurie mokosi namie: 

58.1. pagal pradinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

58.1.1. 1–3 klasėse skiriama 315 pamokų per mokslo metus (9 pamokos per savaitę)  Pradinio 

ugdymo bendrųjų programų ugdymo dalykams įgyvendinti;  

58.1.2. 4 klasėje – 385 pamokos per mokslo metus (11 pamokų per savaitę). 

58.2. pagal pagrindinio ugdymo programą  savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

58.2.1. 5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus (12 pamokų per savaitę);  

58.2.2. 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus (13 pamokų per savaitę);  

59. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), progimnazijos vadovo įsakymu 

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

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

Dienyne ir mokinio individualiame plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. 

Pamokos, gydytojo leidimu lankomos progimnazijoje, įrašomos į mokinio individualų ugdymo 

planą.  

60. Progimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 

papildomų pamokų per savaitę mokymosi pasiekimams gerinti. 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU PAGAL PAGRINDINIO 

UGDYMO PROGRAMĄ 

 

61. Progimnazija gali priimti sprendimą mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu, dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu: 5–8 klasių mokiniams iki 10 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per 

mokslo metus. 

62. Progimnazija, planuodama organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų 

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

įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“. 

63. Konsultacijos (individualios ir grupinės) gali būti organizuojamos nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu ir  kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

64. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

įvertinamos mokinių mokymosi sąlygos namuose, aprūpinimas mokymosi priemonėmis, 

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

dėl kurių mokiniai negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad 
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mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu mokytis progimnazijoje. 

65. Progimnazija, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, užtikrina visų mokymo procesui būtinų mokymosi išteklių organizavimą, struktūrą.  

66. Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

progimnazija užtikrina, kad visas ugdymo procesui skirtas laikas kiekvienai klasei būtų skiriamas 

sinchroniniam ugdymui. 

67. Progimnazija, pradėjusi ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, pritaiko pamokų tvarkaraštį sinchroniniam ugdymui organizuoti. Ugdymo 

proceso tvarkaraštis, jo keitimai mokiniui, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) turi būti 

žinomi iš anksto. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 90 min. Organizuojant ugdymo 

procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių 

viena – ilgesnės trukmės, skirta pietų pertraukai. 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

68. Pradinio ugdymo bendrųjų programų turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis 

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

ugdymas. 

69. Progimnazija, įgyvendindama pradinio ugdymo turinį: 

69.1. ugdymo procesą organizuoja pamoka, nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1–4 

klasėse numatomas vadovaujantis Higienos norma;  

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

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

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

įvairios nepertraukiamos trukmės ugdymo periodus;  

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

įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys; 

69.4. ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik progimnazijoje, bet ir už jos ribų 

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

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

pasikeitusius mokinių ugdymosi poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo 

metams skirtą pamokų / ugdymo valandų skaičių; 

70. Minimalus pamokų skaičius Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per 

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

minutės: 

 

 

Dalykai 

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Iš viso:     
(1-4 kl.) 

A B C A B C A B C A B  

Dorinis 

ugdymas 

(tikyba arba 

etika) 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 11/385 

Lietuvių kalba  8/280 8/280 8/280 7/245 7/245 7/245 7/245 7/245 7/245 7/245 7/245 80/2800 
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Užsienio kalba 

(anglų) 

0 0 0 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70  16/560 

Matematika 4/140 4/140 4/140 5/175 5/175 5/175 4/140 4/140 4/140 5/175 5/175  50/1202 

Pasaulio 

pažinimas 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70  22/770 

Meninis 

ugdymas 

(dailė ir 

technologijos, 

muzika, šokis, 

teatras) 

5/175  5/175 

 

 

5/175 5/175  5/175 

 

5/175 

 

5/175  5/175 

 

5/175 

 

5/175  5/175 

 

 55/1925 

Fizinis 

ugdymas 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 33/1155 

Privalomų 

pamokų 

skaičius 

metams 

23/ 

805 

23/ 

805 

23/ 

805 

 

25/ 

875 

25/ 

875 

25/ 

875 

24/ 

840 

24/ 

840 

24/ 

840 

 

25/ 

875 

25/ 

875 

 

Pamokos, 

skiriamos 

mokinių 

ugdymosi 

poreikiams 

tenkinti: 

STEAM 

(technologijos, 

menai ir 

inžinerija, 

gamtos 

mokslai ir 

eksperimentai) 

STEAM 

(Matematika, 

inžinerija) 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

 

14/490 

Neformalus 

švietimas 

12/420 10/350 22/770 

 

71. Progimnazija organizuoja daugiau pamokų, nei nustatytas minimalus pamokų skaičius, 

nepažeidžiant Higienos normos reikalavimų, tačiau progimnazijos ugdymo plano kontaktinių 

valandų skaičius negali viršyti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos 

apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 

„Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

numatyto kontaktinių valandų skaičiaus. 
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72. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro: privalomos pamokos visiems klasės 

mokiniams; pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti; pamokos dalyko, kuriam 

mokyti klasė dalijama į grupes; valandos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti. 

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

atsižvelgiant į mokyklos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas.  

74. Neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos, atsižvelgiant į mokinių neformaliojo 

švietimo poreikius, numatomus ugdymo prioritetus, progimnazijos lėšas. Mokiniai renkasi 

neformaliojo vaikų švietimo programas, padedančias atsiskleisti jų pomėgiams, talentams.  

75. Mokinių skaičių neformaliojo vaikų švietimo grupėje - ne mažiau kaip 12 mokinių. 

Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių registre. 

76. Neformaliojo vaikų švietimo programos per mokinių atostogas vykdomos progimnazijos 

nustatyta tvarka.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

77. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:  

77.1. dorinis ugdymas:  

77.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 

tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą;  

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

(globėjų) pateiktą prašymą;  

77.2. kalbinis ugdymas: 

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

sporto ministro patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą; 

77.2.2. pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

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

programos metais.  

77.2.2.2. progimnazija siūlo mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) parinkti mokiniui 

pirmąją užsienio kalbą vieną iš dviejų Europos kalbų (anglų, vokiečių) (toliau – užsienio kalba); 

77.3. socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

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

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

77.3.2. socialiniams gebėjimams ugdyti rekomenduojama dalį (ne mažiau kaip vieną 

ketvirtąją) pasaulio pažinimo dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, 

kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, 

kultūros institucijose ir pan.); 

77.4. fizinis ugdymas: 

77.4.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip: 

77.4.1.1. mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis 

jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

77.4.1.3. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje; 

77.4.2. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu 

organizuojamos judriosios pertraukos ar kitos  fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos;  

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

77.5.1. muzikos programai įgyvendinti skiriama 70 pamokų per metus (2 valandos per 

savaitę); 
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77.5.2. dailės ir  technologijų programai įgyvendinti skiriama 70 pamokų per metus (2 

valandos per savaitę), iš jų – 1 valanda per savaitę skiriama STEAM (Technologijų, menų ir 

inžinerijos, gamtos mokslų ir eksperimentų) ugdymui; 

77.5.3. klasės bendruomenė renkasi trečią meninio ugdymo sritį iš Šokio ir Teatro programų. 

Pasirinktai programai įgyvendinti skiriamos 35 pamokos per metus (1 valanda per savaitę); 

77.6. informacinės technologijos: 

77.6.1. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese 

naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos; 

77.6.2. atskira pamoka (jas skiriant iš pamokų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti) ugdomas 

mokinių informatinis mąstymas, mokoma kūrybiško ir atsakingo šiuolaikinių technologijų 

naudojimo, saugaus ir atsakingo elgesio skaitmeninėje aplinkoje, skaitmeninio turinio kūrimo. 

 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

78. Progimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro 

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

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

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

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

79. Progimnazija siūlo mokiniams rinktis pagilinto mokymosi programą – užsienio kalbos (5 

klasėje); 

80. Progimnazija nustato ir skiria adaptacinį 1 mėnesio laikotarpį pradedantiems mokytis 

pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir naujai atvykusiems mokiniams. Siekiant 

mokiniams padėti sėkmingai adaptuotis, klasių auklėtojai organizuoja susipažinimo renginius, 

progimnazijos pagalbos mokiniui specialistai atlieka adaptacijos tyrimus, mokytojai stebi 

individualią pažangą. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais 

nevertinami. Mokytojas gali už aukštus pasiekimus įrašyti  9-10 balų. 

81. Mokiniui, kuris mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio 

mokymosi forma, konsultacijoms, kurios gali būti individualios ir / ar grupinės, skiriama iki 15 

procentų Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte nustatyto metinių arba savaitinių pamokų skaičiaus. 

82. Mokant nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, mokymo trukmė gali būti 

trumpesnė negu 45 min. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

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

tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti 

mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems metams 

(5–6, 7–8 klasėms).  

84. Lietuvių kalba ir literatūra. Progimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį, siūlo 

mokiniams papildomai rinktis trumpalaikes konsultacijas bendriesiems gebėjimams ugdyti; 

85. Užsienio kalba:  
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85.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios užsienio kalbos iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

85.2. antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui 

iki 14 metų parenka antrąją užsienio kalbą: rusų arba vokiečių.  

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

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

kalbos Pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos 

ar užsienio mokyklos ir šiuo metu progimnazija dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui 

galimybės toliau mokytis pradėtos kalbos. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, 

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

programų skirtumus: vienus mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio 

kalbos pamoka per savaitę; 

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

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

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu 

progimnazija įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. 

Progimnazija sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje 

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

kitose klasėse; 

85.5. jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pritarus, pageidauja toliau mokytis pradėtos kalbos, o progimnazija neturi tos kalbos mokytojo: 

85.5.1. mokiniui sudaromos sąlygos mokytis užsienio kalbos kitoje mokykloje, kurioje 

vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir su 

savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. Skiriant pamokų skaičių, vadovaujamasi 

Bendrųjų ugdymo planų 109 punktu;  

85.5.2. mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos kalbų 

metmenis). Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti kalbos 

mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus. Juos turi pateikti progimnazijai pagal iš anksto priimtą 

susitarimą, kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo kriterijai; 

86. Gamtos mokslai:  

86.1. progimnazija užtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti 

gamtos mokslų dalykų turinyje būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų 

per mokslo metus. Eksperimentai atliekami progimnazijos 5-8 klasių laboratorijoje. Fizikos, 

chemijos ir biologijos pamokos 7-8 klasėse vedamos dalį pamokų dalijant klasę į laikinąsias grupes 

pagal Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos veiklos tobulinimo plano teikiamas galimybes. 

86.2. progimnazija sudaro mokiniams galimybes dalyvauti gamtos, technologijų, inžinerijos, 

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

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

87.Technologijos:  

87.1. mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

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

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programoms; 

88. Informacinės technologijos: 

88.1. 7–8 klasėse informacinėms technologijoms skiriamos 37 dalyko pamokos. Siekiant 

nedidinti mokinių mokymosi krūvio, organizuojamas informacinių technologijų integruotas 

mokymas: t. y. 7 klasėje pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos 
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kursui (100 procentų metinių pamokų), o 8 klasėje informacinės technologijos mokomos 

integruotai. Pirmąjį pusmetį integruojamos informacinės technologijos ir anglų kalba, antrąjį 

pusmetį -  informacinės technologijos ir technologijos. 

88.2. Integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas, pamokoje dirba du 

mokytojai (dalyko ir informacinių technologijų), už mokytojo darbą atlyginama iš pamokų, skirtų 

mokinių ugdymo poreikiams tenkinti.  

89. Socialiniai mokslai:  

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

istorijos ir lietuvių kalbos pamokas;  

89.2. rekomenduojama į istorijos, geografijos dalykų turinį integruoti Lietuvos ir pasaulio 

realijas, kurios turi būti nuolat sistemingai atskleidžiamos, aptariant su mokiniais nacionalinio 

saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo 

samprata ir sistema, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; 

informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos 

nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija 

sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas; 

90. Fizinis ugdymas: 

90.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

atsižvelgiant į savijautą; 

90.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

progimnazijoje; 

90.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių 

mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir 

gydytojo rekomendacijas; 

90.4. progimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir 

laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pavyzdžiui, stalo žaidimus, šaškes, veiklą informaciniame 

centre, socialinę veiklą ir pan.). Mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų, kurie mokosi 

sporto formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programas, taip pat gali būti pasiūlytos panašios veiklos. 

91. Minimalus pamokų skaičius pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma 

kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus mokslo metus 

ir per savaitę, kai pamokos trukmė – 45 minutės:  

 

Dalykų sritys, dalykai 

Savaitinių pamokų skaičius dalykui  
5 6 7  8  

A B C A B A B C A B 

Dorinis ugdymas (tikyba)/ 

Dorinis ugdymas (etika) 

1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 

Lietuvių kalba ir literatūra 5/185 5/185 5/185 5/185 5/185 5/185 5/185 5/185 5/185 5/185 

Užsienio kalba (1-oji) 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 

Užsienio kalba (2-oji)   
 

2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 

Matematika 4/148 4/148 4/148 4/148 4/148 4/148 4/148 4/148 4/148 4/148 

Informacinės technologijos 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37   

Gamta ir žmogus 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74      
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Biologija      2/74 2/74 2/74 1/37 1/37 

Chemija         2/74 2/74 

Fizika      1/37 1/37 1/37 2/74 2/74 

Istorija 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 

Socialinė-pilietinė veikla* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 

Geografija   
 

2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 

Dailė 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 

Muzika 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 

Technologijos 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 1/37 1/37 

Fizinis ugdymas 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 3/111 

Žmogaus sauga 1/37 1/37 1/37      1/37 1/37 

Minimalus privalomų 

pamokų skaičius mokiniui 

26 26 26 29 29 30 30 30 31 31 

Pamokos, skirtos mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti 

     Anglų kalbos pagilintas 

ugdymas 

     STEAM (Technologijos. 

Konstravimas) 

     STEAM (Matematika ne 

matematikoje) 

     STEAM (Biologija. 

Tyrinėjimai ir eksperimentai) 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Neformalusis vaikų švietimas 18 

* pamokų skaičius per mokslo metus. 
 

92. Progimnazijos ugdymo plano kontaktinių valandų skaičius negali viršyti Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo 

ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numatyto kontaktinių valandų skaičiaus. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

93. Progimnazija užtikrina visų mokinių įtrauktį į švietimą, šalina kliūtis, dėl kurių mokinys 

patiria dalyvavimo švietime ir ugdymosi sunkumų, ir teikia būtiną švietimo pagalbą, vadovaujasi 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.  
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94. Progimnazija, formuodama progimnazijos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir 

organizuodama bei įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir šio 

skyriaus nuostatomis (jei šiame skyriuje nereglamentuojama, progimnazija vadovaujasi kitomis 

Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis, reglamentuojančiomis ugdymo programų įgyvendinimą) ir 

atsižvelgia į: 

94.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

94.2. formaliojo švietimo programą; 

94.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

94.4. švietimo pagalbos specialistų, progimnazijos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių 

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

95. Pradinio ugdymo individualizuotos ir pagrindinio ugdymo individualizuotos programos 

įgyvendinimas reglamentuojamas 3 priede. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

96. Progimnazija kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia 

individualų ugdymo planą, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas 

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

96.1. rengimui, įgyvendinimo koordinavimui skiriamas koordinuojantis asmuo – Vaiko 

gerovės komisijos narys, kuris kartu su mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, 

vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato ugdymo ir pagalbos tikslus;  

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

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

apimtimi, kokią nustato Bendrieji ugdymo planai ir rekomenduoja mokiniui pedagoginė 

psichologinė ar švietimo pagalbos tarnyba; 

96.3. individualūs ugdymo planai -  tvarkaraščiai sudaromi iki spalio 1 d. pagal 

progimnazijos pateiktą formą, klasės auklėtojas vykdo įgyvendinimo stebėseną, ugdymo(si) 

aptarimas vykdomas pagal poreikį Vaiko gerovės komisijoje. 

97. Progimnazija, rengdama individualų ugdymo planą mokiniui ir vadovaudamasi Bendrųjų 

ugdymo planų 75, 109 punktuose nurodytu pradinio, pagrindinio ugdymo dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi, gali: 

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

programoje iki 30 procentų dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų skaičiaus 

(nemažindama nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

97.2. planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų, skirtų ugdymo sričiai, socialinei 

veiklai, ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui, skaičių, siekiant plėtoti 

asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius, daugiau dėmesio skirti bendrųjų 

kompetencijų ugdymui, meniniam, technologiniam, sveikatos ugdymui. Mokiniams, kurių gimtoji 

kalba nėra lietuvių kalba, rekomenduojama skirti pamokas lietuvių kalbai mokyti ar dvikalbiam 

ugdymui; 

97.3. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) 

skaičių; 

97.4. gali mažinti minimalų privalomą pamokų skaičių besimokantiesiems pagal pradinio 

ugdymo individualizuotą programą iki 10 procentų Bendrųjų ugdymo planų 75 punkte nurodytų 

pamokų skaičiaus per metus, didindama neformaliojo vaikų švietimo valandų skaičių, ir 

besimokantiesiems pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, ir Bendrųjų ugdymo 
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planų 109 punkte nurodytų pamokų skaičiaus per metus, didindama neformaliojo vaikų švietimo ar 

socialinei veiklai valandų skaičių; 

97.5. formuoti nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tų pačių ar skirtingų klasių 

mokinių;  

97.6. vėliau pradėti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos mokyti – mokinį, turintį klausos, 

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

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

97.7. mokyti tik vienos užsienio kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio 

ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų 

intelekto), bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 

97.8. besimokantįjį pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio 

ugdymo programoje prasidedančių dalykų pradėti mokyti metais vėliau, juos sieti su praktiniais 

mokinio interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; mokymas gali būti organizuojamas atskiromis 

veiklomis; 

97.9. nemokyti užsienio kalbų turinčiojo kompleksinių negalių ir (ar) kompleksinių 

sutrikimų, į kurių sudėtį įeina įvairiapusiai raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo 

ir (ar) rašymo, intelekto, bendrieji mokymosi sutrikimai, klausos sutrikimai (išskyrus nežymų 

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

97.10. nemokyti muzikos turinčiojo klausos sutrikimą (išskyrus nežymų); 

97.11. nemokyti technologijų turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų 

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

tenkinančius specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją pedagoginę 

pagalbą.  

98. Mokiniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, ją pritaikant, mokinio 

individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 punktuose 

dalykų programoms įgyvendinti nurodomu pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 25 

procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti didinamas 

atsižvelgiant į mokinio galias ir ugdymosi poreikius, specialistų rekomendacijas: 

98.1. sutrikusios regos mokinio individualiame ugdymo plane: 

98.1.1. tiflopedagoginė pagalba žymią silpnaregystę (geriau matančios akies regėjimo 

aštrumas su korekcija – nuo 0,05 iki 0,1) turinčiam mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ar 

pagrindinio ugdymo programą, yra privaloma, jei mokykla turi tiflopedagogą; 

98.2. sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokinio individualus ugdymo planas 

sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 punktais. Ugdymo plane specialiosios 

pamokos skiriamos tarčiai, kalbai ir klausai lavinti: 

98.2.1. individualioms ir grupinėms pratyboms 1–4 klasėse skiriama ne mažiau kaip 70 

pamokų per dvejus mokslo metus; 

98.2.2. žymių ar labai žymių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiam mokiniui, 

bendraujančiam alternatyvios komunikacijos būdu, 1–4 klasėse tarties, kalbos ir komunikacijos 

ugdymą galima integruoti į komunikacinės, pažintinės veiklos ir į lietuvių kalbos pamokas, 

pratybas. Pratybų ir lietuvių kalbos pamokų turinys turi derėti; 

98.2.3. specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 74 pamokos per 

metus mokinio kalbai ir komunikacijai lavinti; 

98.3. įvairiapusių raidos sutrikimų turinčio mokinio individualus ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 punktais: 

98.3.1. atsižvelgiant į klasės, kurioje mokosi mokinys, paskirtį: bendroje klasėje, skiriant 

mokytojo padėjėją, 
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98.3.2. individualiame ugdymo plane turi būti numatyta elgesio prevencijos ir intervencijos 

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

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

koreguojamas individualus pagalbos vaikui planas; 

98.3.3. rekomenduojama mokiniui turėti pritaikytą mokiniui nuolatinę mokymosi vietą, 

prireikus naudojant sieneles / širmas, skirtas dėmesiui koncentruoti ugdymo proceso metu, 

triukšmui mažinti. Įrengiama kiek įmanoma labiau nuo triukšmo izoliuota erdvė klasėje ar už klasės 

ribų, kurioje įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiam mokiniui būtų sudaromos galimybės pertraukai 

veiklos metu ar esant emocinio nestabilumo būklei; 

98.3.4. rengiant individualų ugdymo planą, mokytojai bendradarbiauja su švietimo pagalbos 

specialistais, gauna nuolatinę pagalbą ir paramą taikyti elgesio vertinimo instrumentus netinkamo 

elgesio priežastims nustatyti bei reikalingų įgūdžių ugdymo strategijoms parinkti; 

98.3.5. siekiant atsižvelgti į individualius mokinio gebėjimus ir raidos specifiką, numatyti 

mokymo medžiagos pateikimo būdus (vaizdinius, garsinius ir kt.) ir įtraukti mokinį į veiklas būtina 

pagal jo pomėgius, naudoti vizualines užuominas ugdymo procese ir jo mokymosi vietoje, pasirinkti 

individualiame ugdymo plane numatytą mokymosi pasiekimų vertinimo ir individualios pažangos 

stebėjimo formą; 

98.3.6. sudarant tvarkaraščius individualiam ugdymo planui įgyvendinti, turi būti užtikrintos 

sąlygos ugdomosios veiklos metu daryti fizinio aktyvumo pertraukas, jų metu pagal galimybes 

panaudojant specialias priemones (minkštasuolius, balansavimo, supimosi priemones ir kt.); 

98.3.7. užtikrinti, kad bus taikomi vizualinio struktūravimo metodai ir priemonės pamokų ir 

pertraukų metu (struktūruoti erdves, veiklas, pamokas, pertraukas, užduotis, naudoti vaizdinę 

dienotvarkę, pasirinkimų lenteles ir kt.) bei teikiama kita vizualinė pagalba (pvz., naudoti atgalinius 

laikmačius). 

99. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

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

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 28 punkto nuostatomis. 

101. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdymo plane numatytus 

individualios pažangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose programose numatytais 

pasiekimais, aptarus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais 

specialistais, kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip 

bus mokoma(si), kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, 

kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus naudojamasi).  

102. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio ugdymo ir individualizuotą 

pagrindinio ugdymo programą, mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo 

susitariama progimnazijoje. Susitarimai priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo 

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

pageidavimus. Vertinimo būdus renkasi progimnazija (vertinimo įrašai „įskaityta“, „neįskaityta“, 

aprašai, pažymiai). 
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 

 

103. Švietimo pagalbą mokiniui užtikrina progimnazija. 

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

mokinio pagalbos plane. 

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

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

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

pagalbą mokiniui, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia konsultacinę pagalbą ir įgalina 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus, teikiančius paslaugas ir pagalbas, padėti mokiniui 

ugdytis, sudaryti sąlygas mokytis ir užtikrinti jo gerovę.   

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

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

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

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

stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai. 

107. Švietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai, jos gali būti 

specialiosios pamokos, pratybos, konsultacijos, pagalba ugdymosi veiklose, savirūpos procese ir kt.:  
107.1. specialioji pamoka, skirta mokymosi sunkumams ar sutrikimams, kylantiems dėl 

įgimtų ar įgytų sutrikimų, įveikti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti; 

107.2. specialiosios pratybos, skirtos švietimo veiksmingumui didinti, įgimtiems ar įgytiems 

sutrikimams kompensuoti, gebėjimams ir galioms plėtoti, kurios gali būti vykdomos individualiai ar 

grupėmis (2–8 mokiniai).  
 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

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

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja progimnazija pagal vaiko gerovės 

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

sudariusi mokinio individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.  

109. Mokiniui, kuris mokosi pagal: 

109.1. pritaikytą pradinio ugdymo programą, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 57–62 ir 

75 punktais: 

109.1.1. galima skirti 70 ir daugiau pamokų per dvejus mokslo metus specialiosioms 

pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 

109.2. pritaikytą pagrindinio ugdymo programą, mokyti namie progimnazija skiria pamokų, 

vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 57–62 ir 129 punktais, iš jų iki 74 pamokų gali skirti 

specialiosioms pamokoms, specialiosioms pratyboms ar konsultacijoms; 

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

pagrindinio ugdymo programą, mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo 

planų 57–62, 75 ir 109 punktais. Mokyti namie skiriamos ne mažiau kaip 296 valandos per metus:  

110.1. iki 74 pamokų per metus galima skirti specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 

pratyboms. 

 

_________________ 
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                             1 priedas 
 

 
 

PRADINIO IR PAGRINDINIO  UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, 

EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO 

PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIUAR ESANT 

APLINKYBĖMS PROGIMNAZIJOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI 

BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

BŪDU 
 

 
 

1. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, 

gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – 

ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (vyksta remonto darbai 

progimnazijoje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba 

organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo 

būdas). 
 

2. Ekstremali temperatūra progimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 
 

2.1. minus 20 °C ar žemesnė – 1–4 ir 5 klasių mokiniams; 
 

2.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–8 klasių mokiniams; 
 

2.3. 30 °C ar aukštesnė – 5–8 klasių mokiniams. 
 

3. Progimnazijos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo 

proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl 

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

gali priimti ugdymo organizavimo sprendimus: 
 

3.1. mažinančius / šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei; 
 

3.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių progimnazijos aplinkoje 

nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus 

elektros tinklų tiekimui ir kt., ugdymo procesas progimnazijos vadovo sprendimu gali būti laikinai 

stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, 

progimnazijos vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su savivaldybės mokyklos 

(biudžetinės įstaigos) – savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu; 
 

3.3. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti 

ugdymo proceso ar jo dalies grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Progimnazijos vadovas sprendimą ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo 

būdu prima Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal 

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

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 
 

4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesą ar jo dalį 

organizuojant nuotoliniu mokymo būdu, progimnazija: 
 

4.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, 

atsižvelgdama į progimnazijos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui 

organizuoti, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas;  
 

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

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu 
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Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“; 
 

4.3. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. 

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, taip pat mokiniams turintiems vidutinių, 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių 

gabumų), užtikrinamos sąlygos mokytis progimnazijoje, jeigu progimnazijoje nėra aplinkybių, 

kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių ugdymo proceso organizuoti 

progimnazijoje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas;  
 

4.4. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 
 

4.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 80 procentų ugdymo procesui 

numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 20 

procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 90 min.; 
 

4.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu 

mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

skiriamas pamokas;  
 

4.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į 

mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 
 

4.8. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl užduočių, 

skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių stebėsenos 

ir jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės nustatymo, 

atsižvelgdama į mokinių amžių; 
 

4.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus;  
 

4.10. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso 

organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo 

bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo 

procesas progimnazijoje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai 

skelbiama progimnazijos tinklalapyje;  
 

4.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto 

ugdymo proceso organizavimo; 
 

4.12. numato, kaip, esant poreikiui, dalį – ugdymo proceso organizuoti nuotoliniu mokymo 

būdu ir dalį grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu; 

4.13. atskirų dalykų (arba dalyko dalies) mokymuisi gali perskirstyti klases ir sudaryti 

laikinąsias grupes iš paralelių klasių mokinių arba apjungdama ne daugiau nei dviejų gretimų klasių 

mokinius. 
 

__________________________ 
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                                                                                                                       2 priedas 

 

MARIJAMPOLĖS ,,ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA 

 

________________________________________________________________ 

(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

 

__________________ INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

                            (mokslo metai) 

Mokymosi tikslai: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

Mokinio mokymosi indėlis: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Eil. 

Nr. 

Mokomasis dalykas Valandos savaitei 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

___________________________                                          _______________________ 

(mokinio vardas, pavardė)                                                                   (parašas) 

 

 

___________________________                                          _______________________ 

(vieno iš tėvų/globėjų vardas, pavardė)                                               (parašas) 

 

 

___________________________                                          _______________________ 

  (klasės auklėtojo vardas, pavardė)                                                      (parašas) 

 

 

 

_______________________________ 
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                                                                                                                             3 priedas 

 

PRADINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS, PAGRINDINIO UGDYMO 

INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą, individualus ugdymo planas sudaromas, atsižvelgiant į mokinio 

individualaus ugdymo pagalbos planą, galias ir gebėjimus, kylančius dėl intelekto sutrikimo, 

mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą, ugdymą įgyvendinančios progimnazijos ar klasės 

paskirtį.  

2. Mokiniui, besimokančiam bendrosios paskirties klasėje, vietoje kurios nors ugdymo srities 

dalykų progimnazija gali siūlyti integruotą srities dalyką ar įvairių ugdymo sričių integruotų mokslų 

pamokas. 

3. Dalykus, pradedamus konkrečioje ugdymo programoje, progimnazija gali pradėti 

įgyvendinti vėliau, nei nustatyta 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų (toliau – Bendrieji ugdymo planai) 75, 109 punktuose. 

 

II SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

4. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, ugdymo 

planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75 punktu. 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMAS 

 

5. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl 

nežymaus intelekto sutrikimo, ugdymo planas rengiamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 

109 punkte nustatytų dalykų programoms įgyvendinti pamokų skaičiumi, kuris, atsižvelgiant į 

mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą, gali būti koreguojamas iki 35 procentų, 

pritaikant ugdymo turinį asmens specialiesiems ugdymosi poreikiams ir individualiam ugdymo 

planui įgyvendinti: 

5.1. keičiamas (mažinamas, didinamas) dalykams skirtų pamokų skaičius;  

5.2. numatoma papildoma mokytojo pagalba; 

5.3. planuojamos specialiosios pamokos; 

5.4. didinamas pamokų skaičius, skirtas meniniam, technologiniam ugdymui, kitiems 

dalykams mokyti, socialinei veiklai, karjeros ugdymo kompetencijoms ugdyti; 

5.5. keičiamas specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

(pamokų) skaičius per mokslo metus, atsižvelgiant į mokinio reikmes, švietimo pagalbos 

specialistų, vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas; 

5.6. iki 74 pamokų per metus mažinamas minimalus privalomų pamokų skaičius, bet 

didinamas neformaliojo švietimo valandų skaičius ar organizuojamos veiklos, lavinančios 

praktinius gebėjimus; 

5.7. technologijų dalyko gali būti siūloma tik viena technologijų programa arba technologijų 

kryptis; 
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5.8. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, įvairiapusių raidos sutrikimų, elgesio ir (ar) 

emocijų, kalbėjimo ir (ar) kalbos sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriama ne 

mažiau kaip 18 pamokų per metus; 

5.9. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų sutrikimų, specialiosioms 

pratyboms 5–8 klasėse galima skirti iki 37 ir daugiau pamokų per metus naudojimosi kompiuteriu, 

specialiosiomis mokymo priemonėmis įgūdžiams formuoti, pažinimo funkcijoms lavinti, dalykų 

mokymosi spragoms šalinti. 

6. Minimalus pamokų skaičius pagrindinio ugdymo individualizuotai programai grupinio 

mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per 

dvejus mokslo metus: 
 

Ugdymo metai, klasė 

Veiklos sritys, dalykai 

5–6 7–8 

Dorinis ugdymas 

Komunikacinė veikla* arba 

Kalbos ir bendravimo ugdymas** 

Pažintinė veikla 

Orientacinė veikla 

Užsienio kalba*** 

Informacinės technologijos*** 

Medijų ir informacinis raštingumas*** 

Meninė veikla 

Fizinė veikla 

1 184 

 

 

 

1 184 

 

 

 

Pamokos mokinių ugdymo poreikiams 

tenkinti 

Pamokos mokinių specialiesiems 

ugdymosi poreikiams tenkinti: 

Specialioji veikla**** 

Gydomoji kūno kultūra 

Regos lavinimas 

Klausos lavinimas 

Komunikacinių gebėjimų ugdymas 

Pažintinių gebėjimų ugdymas 

296 296 

Pažintinė ir kultūrinė veikla  

 
Integruojama į ugdymo turinį 

Minimalus privalomas pamokų skaičius 

mokiniui per mokslo metus 
740 740 

Neformalusis vaikų švietimas (valandų 

skaičius per mokslo metus) 
148 148 

Pastabos: 

* kai ugdymas organizuojamas mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, lietuvių kalbai 

ugdyti turi būti skiriama ne mažiau laiko nei gimtajai kalbai; 

** veikla, skiriama kurtiems ir neprigirdintiems vaikams (ją sudaro gestų kalba, sakytinė ir rašytinė lietuvių 

kalba ir literatūra) ar vaikams, bendraujantiems ne verbaliniu, o alternatyviuoju būdu; 

*** veikla, skiriama, atsižvelgiant į mokinio ugdymosi poreikius, mokyklos mokymosi aplinkas, turimus 

specialistus, jei ji neintegruojama su kitomis veiklomis; 

**** veikla, skiriama sutrikusioms funkcijoms lavinti, specialiajai pagalbai teikti, atsižvelgiant į mokinio 

sutrikimų pobūdį. 

7. Mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 37 pamokos per metus 

naudojimosi kompiuteriu ir specialiosiomis mokymosi priemonėmis įgūdžiams formuoti, pažinimo 

funkcijoms lavinti, kalbiniams ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti. 

____________________________________________ 
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