
 1 

 SUDERINTA 

  

 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 

 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja 

 

 Genovaitė Juodeikienė 

 

RADVILIŠKIO R. 

SIDABRAVO GIMNAZIJOS 

 
2015 – 2016 MOKSLO METŲ 

UGDYMO PLANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

  



 2 

 

TURINYS 

 

 
Bendrosios nuostatos ................................................................................................................................................... 3 

Ugdymo proceso organizavimo trukmė.......................................................................................................................... 4 

Gimnazijos ugdymo turinio formavimas ir įgyvendinimas. Gimnazijos ugdymo planas ............................................... 5 

Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymas .......................................................................................................... 6 

Sveikata ir gerovė gimnazijoje ....................................................................................................................................... 6 

Ugdymo diferencijavimas .............................................................................................................................................. 7 

Mokymosi pasiekimų gerinimas ir mokymosi pagalbos teikimas .................................................................................. 7 

Gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas ............................................................................. 7 

Dalykų mokymo intensyvinimas .................................................................................................................................... 8 

Ugdymo turinio integravimas ......................................................................................................................................... 8 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas .................................................................................................................... 8 

Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas........................................................................................................................ 9 

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas ................................................................................................................ 10 

Mokinių mokymas namie ir savarankiško mokymosi organizavimas .......................................................................... 10 

Laikinųjų grupių sudarymas, klasių dalijimas .............................................................................................................. 11 

Pradinio ugdymo programos vykdymas .................................................................................................................. 11 

Pradinio ugdymo programos vykdymo bendrosios nuostatos ...................................................................................... 11 

Ugdymo sričių mokymo organizavimas ....................................................................................................................... 12 

Pagrindinio ugdymo programos vykdymas ............................................................................................................ 13 

Pagrindinio ugdymo programos vykdymo bendrosios nuostatos ................................................................................. 13 

Ugdymo sričių mokymo organizavimas ....................................................................................................................... 13 

Vidurinio ugdymo programos vykdymas ................................................................................................................ 17 

Vidurinio ugdymo programos vykdymo bendrosios nuostatos .................................................................................... 17 

Ugdymo sričių mokymo organizavimas ....................................................................................................................... 19 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimas .......................................................... 20 

Bendrosios nuostatos .................................................................................................................................................... 20 

 

  



 3 

 PATVIRTINTA 

 Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos direktoriaus 

 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-151 

 

 

RADVILIŠKIO R. SIDABRAVO GIMNAZIJOS 2015 – 2016 MOKSLO METŲ PRADINIO, 

PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ  

BENDRASIS UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos 2015–2016 mokslo metų ugdymo planas sudarytas 

vadovaujantis 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdy-

mo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsa-

kymu Nr. V-459, 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 

metų gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457. 

2. Gimnazijos ugdymo plano tikslas – įvardyti bendruosius gimnazijos  ugdymo progra-

mų vykdymo principus ir reikalavimus. 

3. Gimnazijos ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui pasiekti geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgyti 

mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų; 

3.2. nustatyti pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti; 

3.3. aprašyti pagrindinius ugdymo pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus (individuali-

zuojant ir diferencijuojant, integruojant ir kt.); 

3.4. nustatyti reikalavimus ugdymo procesui gimnazijoje organizuoti. 

4. Gimnazijos 2015-2016 m. ugdymo planas reglamentuoja pradinio, pagrindinio ir viduri-

nio ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų 

įgyvendinimą. 

5. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėji-

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

30 minučių. 

Išlyginamoji klasė – klasė, sudaryta iš mokinių, nutraukusių mokymąsi ar nesimokiusių 

kai kurių bendrojo ugdymo dalykų. 

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

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

Gimnazijos ugdymo planas – gimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais. 

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo for-

ma. 

Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specia-

liųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

Kitos bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 
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PIRMAS SKIRSNIS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 
 

6. Ugdymo organizavimas 2015-2016 mokslo metais: 

6.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai: 
 

Klasė 
Ugdymo proceso 

pabaiga 

Ugdymo proceso 

trukmė savaitėmis 

1-4 05-31 32 

5 05-31 32 

6-8, Ig.-IIIg.  06-03 34 

IVg. 05-26 33 

6.2. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. 

6.3. Pamokos pradedamos 8 val. 

6.4. Ugdymosi procesas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skirsto-

mas pusmečiais.  

6.4.1. Nustatoma tokia pusmečių trukmė: 

6.4.1.1. pirmas pusmetis: rusėjo 1 d. – sausio 22 d. 

6.4.1.2. antras pusmetis:  

1-5 klasei: sausio 25 d. – gegužės 31d. 

6-8, Ig-3g. klasei: sausio 25 d. – birželio 3 d. 

IVg. klasei: sausio 25 d. – gegužės 26 d. 

6.5. Mokinių atostogos numatomos: 

6.5.1. 1-5 klasių mokiniams: 

Atostogos  Prasideda Baigiasi 

Rudens  2015-10-26 2015-10-30 

Žiemos (Kalėdų) 2015-12-28 2016-01-08 

Pavasario (Velykų) 2016-03-21 2016-03-25 

Vasaros: 2016-06-01 2016-08-31 

6.5.2. Papildomos atostogos 1-5 klasių mokiniams (10 ugdymosi dienų, du kartus per metus). 

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi 

2016-02-15 2016-02-22 

2016-04-25 2016-04-29 

6.5.3. 6-8, Ig-IVg. klasių mokiniams: 

Atostogos  Prasideda Baigiasi 

Rudens  2015-10-26 2015-10-30 

Žiemos (Kalėdų) 2015-12-28 2016-01-08 

Žiemos  2016-02-15 

Pavasario (Velykų) 2016-03-21 2016-03-25

 

Vasaros: 6-8, Ig.-IIIg. kl. 2016-06-03 2016-08-31
**

 

Vasaros: IVg. kl. 2016-05-27 2016-08-31
***

 

                                                           

 IVg. klasės mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 03-29 dieną; 

**
 IIg. klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą 

švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku; 
***

 IVg. klasės mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo 

ministro nustatytu laiku. 
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Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso 

metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuo-

jama į mokymosi dienų skaičių.  

6.6. Gimnazijos vadovas, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 

ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstrema-

lioji situacija – tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekolo-

ginio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba 

lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios situa-

cijos paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos 

direktorius, o jeigu ekstremalioji situacija išplinta į daugiau negu tris savivaldybes, valstybės lygio 

ekstremaliąją situaciją skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Gimnazijos vadovas apie priimtus 

sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja valstybinės mokyklos (biudžetinės įstai-

gos) savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, savivaldybės mokyklos (biudžetinės 

įstaigos) savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį. 

6.7. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti 1 - 5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.  

 

ANTRAS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. 

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS 
 

6.8. Gimnazijos ugdymo turinys turinys formuojamas pagal gimnazijos tikslus, konkrečius 

mokinių ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas, vadovaujantis pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų aprašais, tvirtinamais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – 

Ugdymo programų aprašai), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtin-

tomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Pa-

grindinio ugdymo bendrosios programos), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtin-

tomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 

„Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios 

programos), bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išsky-

rus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

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

Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų 

ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas). 

6.9. Gimnazija, formuodama ugdymo turinį ir rengdama ugdymo planą, remiasi švietimo 

stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, standartizuotų 

testų, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, gimnazijos veiklos įsiverti-

nimo ir išorinio vertinimo duomenimis. 

6.10. Ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socia-

linei, prevencinei ir kitai mokinių parinktai veiklai per mokslo metus skiriamos: 

1-8, Ig.-IVg. klasių mokiniams – nuo 30 iki 60 pamokų (30 pamokų privalomos, liku-

sios pagal klasių mokinių poreikius). 

6.10.1. Jos organizuojamos gimnazijos pasirinktu laiku: 

Rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena; 

Spalio 2 d. – Savivaldos diena; 

Gruodžio 18 d. – Meninės saviraiškos diena, pasitinkant Šv. Kalėdas ir Naujuosius metus; 

Balandžio 22 d. – Socialinės veiklos diena; 

Gegužės 25 d. – Olimpinė diena; 
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6.11. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas, vadovaujantis demokratiškumo, subsidiarumo, 

prieinamumo, bendradarbiavimo principais, į jo rengimą įtraukiami mokytojai, mokiniai, tėvai (glo-

bėjai, rūpintojai). Gimnazijos ugdymo planą rengė direktoriaus 2015m. vasario 13 d. įsakymu 

Nr.V1-42 sudaryta darbo grupė. 

6.12. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams. 

 

TREČIAS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 
 

7. Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pasirengia indivi-

dualų ugdymo planą dvejiems metams. Plane nurodomi pasirinkti dalykai, dalykų kursai, moduliai, 

kiek pamokų skiriama pasirinktų dalykų pasiekimams pasiekti. Mokinys individualų ugdymo planą 

suderina su gimnazijos galimybėmis. Mokinio individualaus ugdymo plano formą mokiniui siūlo 

gimnazija. 

8. Atskirais atvejais individualus ugdymo planas mokiniui sudaromas kuris mokosi pagal 

pradinio, pagrindinio ugdymo programas namie. 

9. Mokinio individualiame ugdymo plane nurodomas dalykas, dėl kurio kyla mokymosi 

sunkumų, jų priežastys, numatomi uždaviniai, kaip bus šalinami iškilę mokymosi sunkumai. Moki-

nio individualiame ugdymo plane apibrėžiami sėkmės kriterijai, numatoma pagalba. Mokinių indi-

vidualūs ugdymo planai nuolat peržiūrimi. Už šią veiklą gimnazijoje atsakinga direktoriaus pava-

duotoja ugdymui. 

10. Sudarydami ir įgyvendindami mokinio individualų ugdymo planą bendradarbiauja gim-

nazijos vadovai, mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir mokinių tėvai (globėjai, rū-

pintojai). 

 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

SVEIKATA IR GEROVĖ GIMNAZIJOJE 
 

11. Gimnazija, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas: 

11.1. vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ug-

dymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 21:2011. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ (toliau – Higienos norma); 

11.2. sudaro sąlygas mokiniui mokytis pagarba vienas kitam  tarp mokinių, mokinių ir mo-

kytojų, kitų gimnazijos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje 

aplinkoje, laiku pastebi ir nedelsdama sustabdo patyčių ir smurto apraiškas, užtikrina higienos rei-

kalavimų neviršijantį mokymosi krūvį; 

11.3. sudaro sąlygas mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, 

bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei virtualiose aplinkose, dalį formaliojo ir 

neformaliojo švietimo veiklų organizuodama už gimnazijos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose 

įstaigose ir pan.). 

12.  Į gimnazijos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvir-

tinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-

1290 „Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“. 

13. Gimnazija planuoja ir organizuoja kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo 

ir stiprinimo renginius. 
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PENKTAS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 
 

14. Gimnazija, siekdama geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams, 

jiems pageidaujant ir esant pakankamam mokinių skaičiui sudaro mobilias grupes. Per šias pamokas 

mokiniams taikomi motyvuojantys, poreikius atitinkantys mokymo(-si) metodai ir užduotys, pade-

dama išlyginti mokymosi spragas ir siekti patenkinamo, pagrindinio ar aukštesniojo pasiekimų ly-

gio. Šioms grupėms sudaryti panaudojamos mokinio  ugdymo poreikiams tenkinti  pamokos. 

15. IIIg. ir IVg. klasėse ugdymo turinys diferencijuojamas mokiniams pasirenkant išplėstinį 

ar bendrąjį dalyko kursą. 

16. Jeigu dėl per mažo mokinių skaičiaus negalima klasių dalyti į mobilias grupes, dalyko 

turinys diferencijuojamas toje pačioje pamokoje, skiriant atitinkamas individualias ar grupines už-

duotis. 

17. Mobilioji grupė sudaroma iš ne mažiau kaip 7 mokinių . 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 
 

18. Mokinių pasiekimai gimnazijoje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys 

mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami gimnazijos švietimo 

pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos 

suteikimo. 

19. Mokymosi pagalbai teikti naudojamos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti. 

20. Mokymosi pagalba teikiama: 

20.1. skiriant trumpalaikes konsultacijas (individualias ar grupines); 

20.2. skiriant ilgalaikes konsultacijas (individualias ar grupines); 

20.3. pagalba yra integruojama į mokymo ir mokymosi procesą. Mokymosi pagalbą moki-

niui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, me-

todikas ir kt. 

21. Už mokymosi pagalbos organizavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stefa 

Jakaitienė. 

 

SEPTINTAS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 
 

22. Gimnazijoje yra sudarytas ir direktoriaus patvirtintas „Gimnazijos bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais aprašas“, kuriame nurodyta mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos bendra-

darbiavimo formos, numatant mokinių tėvų galimybes kartu su mokytojais ir mokiniais dalyvauti 

planuojant, įgyvendinant ugdymo procesą ir priimant sprendimus. 

23. Gimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama informacija, elektroninio dienyno pagalba 

mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) yra nuolat informuojami apie gimnazijoje organizuojamą ug-

dymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą. 

24. Gimnazijos mokytojai, klasių auklėtojai, mokinio pagalbos specialistai yra įpareigoti už-

tikrinti, kad vyktų abipusis ir savalaikis grįžtamosios informacijos apie mokinių mokymąsi perda-

vimas tarp gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų). 
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AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 
 

25. Įgyvendinant vidurinio ugdymo programą intensyvinamas dorinio ugdymo dalyko mo-

kymas. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 
 

26. Gimnazijos metodinė taryba, mokytojų taryba, metodinė grupė, siekdamos mažinti mo-

kymosi krūvius ir priartinti mokymąsi prie gyvenimo aktualijų, priima sprendimus dėl dalykų, kurių 

ugdymo turinys yra susijęs ar priskiriamas tai pačiai ugdymo sričiai, integravimo. Integruotoje pa-

mokoje siekiama integruojamųjų dalykų programose numatytų mokinių pasiekimų. 

27. Gimnazija analizuoja, kaip mokymosi procese įgyvendinamos integruojamųjų dalykų 

programos, ir priima sprendimus dėl tolesnio integravimo. 

28. Į gimnazijos ugdymo turinį integruojamos šios programos: 

28.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos progra-

ma, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu 

Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos patvirtinimo“; 

28.2.  Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-179 „Dėl Rengimo šeimai 

ir lytiškumo ugdymo programos patvirtinimo“; 

28.3.  Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo mi-

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

29. Integruojamųjų dalykų turinys numatomas rengiamuose trumpalaikiuose ar ilgalaikiuose 

dalykų planuose. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

30. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 

25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 ir Gimnazijos pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta di-

rektoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. Nr.V1-222 (1.3.)  

31. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), 

diagnostinis (pagal gimnazijos pasirinktą vertinimo formalizavimo būdą) ir apibendrinamasis verti-

nimas (pavyzdžiui, aprašas). 

32. Ugdymo turinys ir  mokinių pažanga fiksuojama elektroniniame dienyne, vadovaujantis  

Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų 

sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos  4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. ISAK-1459 redakcija) ir Radviliškio 

rajono Sidabravo gimnazijos Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais, suderintais Radviliškio ra-

jono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 857. 

32.1. Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 1 – 4 klasių 

mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas ugdymo dalykų 

apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui, nepa-

siekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“; 
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32.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyje, nurodoma padaryta 

arba nepadaryta pažanga: „p.p.“ arba „n.p.“; 

33. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo pa-

siekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal 

pagrindinio ugdymo programą. 

34. Planuojant mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, pažan-

gos ir pasiekimų vertinimą atsižvelgiama į pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pa-

žangos vertinimo apraše pateiktą informaciją. 

35. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pasiekimams 

vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema. 

35.1. 5 kl. mokiniai, naujai atvykusieji mokiniai rugsėjo mėnesį pažymiais nevertinami 

(jiems skiriamas 1 mėn. adaptacinis laikotarpis); 

35.2. dorinio ugdymo, žmogaus saugos, pilietiškumo pagrindų, kūno kultūros specialiosios 

medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių mokymosi pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ ar-

ba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

gimnazijos direktoriaus įsakymą; 

35.3. mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai vertinami kaupiamuoju balu. Da-

lyko programos modulio mokymosi pasiekimų įvertinimai įskaitomi į dalyko įvertinimą; 

35.4. specialiųjų poreikių mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, moky-

mosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus;  

36. Su mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymais dėl pasiekimų įvertinimo objektyvu-

mo gimnazijos administracija supažindina dalyko mokytoją. Sudaroma komisija iš trijų metodinės 

grupės narių įvertinimo objektyvumui nustatyti. Komisijos išvados pateikiamos pareiškėjui raštu 

per savaitę laiko.  

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 
 

37. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

37.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų ste-

bėseną ir kontrolę; 

37.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio optimi-

zavimo klausimus 

37.3. užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis dar-

bas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Nerekomenduojami 

kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių dienų. 

38. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, skiriamas 

minimalus privalomų pamokų skaičius. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius skiria-

mas suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

39. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą maksimalus pamokų 

skaičius per savaitę ne didesnis nei 10 procentų nuo minimalaus mokiniui skiriamų pamokų skai-

čiaus.  

40. Mokinys gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo menų (dailės, muzikos) 

ir kūno kultūros, o išimties atvejais – ir kitų privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lanky-

mo, jeigu: 

40.1. mokosi dailės, choreografijos, muzikos, meno mokyklose; 

40.2. mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose; 

40.3. yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius mokslo metus nuga-

lėtojai; 
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40.4. mokosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, sanatorijos mokykloje; 

41. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, tuo metu gali užsi-

imti kita veikla arba mokytis individualiai. Gimnazija užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą. 

42. Gimnazija priima sprendimus dėl menų ir sporto srities/kūno kultūros dalykų, o išimties at-

vejais – ir kitų dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal neformaliojo švietimo programas, įskaitymo ir 

konvertavimo į 10 balų vertinimo sistemą. 

43. Trumpos konsultacijos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. 

44. Per dieną negali būti daugiau kaip 7 pamokos. Per savaitę – 35 pamokos. 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 
 

45. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo kon-

cepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsa-

kymu Nr. ISAK-2695. 

46. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių 

mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. 

47. Neformaliojo vaikų švietimo programų paklausa ir pasiūla tiriama kiekvienų mokslo me-

tų pabaigoje, t.y. gegužės mėn.  

48.  Neformaliojo švietimo veikla mokiniams neprivaloma ir laisvai pasirenkama pagal 

gimnazijos intelektualinius ir materialinius išteklius iki rugsėjo 5 d. 

49. Mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje – ne mažiau kaip 7. 

50. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos steigėjo nu-

statyta tvarka. 

51. Neformaliojo vaikų švietimo veiklą būrelių vadovai žymi elektroniniame dienyne. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE IR SAVARANKIŠKO MOKYMOSI 

ORGANIZAVIMAS 
 

52. Mokinių mokymasis namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionari-

nėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lie-

tuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 (Žin., 

2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo 

studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

53. Mokiniai namie mokomi savarankiškai. 

53.1. namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu 5-6 kla-

sėse skiriama 12 savaitinių pamokų, 7-8 klasėse – 13,  9-10 klasėse – 15, 11-12 klasėse – 14. Dalį 

pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti gimnazijoje; 

54. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos direktorius įsakymu 

mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio 

individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, 

gydytojo leidimu lankomų gimnazijoje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. Gimnazijos 

sprendimu mokiniui, besimokančiam namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per sa-

vaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti gimnazijos nuožiūra mokinio pasiekimams gerinti. 
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KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 
 

55. Laikinosios grupės dydis 6-30 mokinių. 

56. Gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė į grupes  dalijama arba sudaromos laiki-

nosios (mobiliosios) grupės dalykams mokyti: 

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

56.2. informacinėms technologijoms ir technologijoms. Mokinių dalijimas į grupes priklau-

so nuo darbo vietų kabinetuose skaičiaus ir įrangos (Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokyk-

la, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“ patvirtinta 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773.  

56.3. užsienio kalboms (1-ajai ir 2-ajai), jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys. 

56.4. kūno kultūros (mergaičių, berniukų grupės), jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mo-

kinys. 

56.5. mokymosi, švietimo pagalbai teikti. 

 

II SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

57. Bendroji programa įgyvendinama, vadovaujantis joje nustatytomis ugdymo turinio kū-

rimo ir įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų vertinimo, aplin-

kos kūrimo nuostatomis. 

58.  Formuojant  ugdymo turinį: planuojant gimnazijos mokinių pasiekimus, numatant ug-

dymosi tikslus, atsižvelgiama į nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, pasiekimų 

vertinimo taikant standartizuotus testus gimnazijoje rezultatus ir rekomendacijas dėl mokinių pasie-

kimų gerinimo. 

59. Valandos, skirtos mokinių ugdymo(-si) poreikiams tenkinti, panaudotos individualioms 

ir grupinėms konsultacijoms (pvz., mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų). 

60. Ugdymo procesą organizuojant pamoka ugdymo(-si) laikas: 1 klasėje – 35 min., 2-4 kla-

sėse 45 min. Per dieną ne daugiau kaip 5 pamokos. 

61. Ugdymo procesą galima organizuoti projekto, didaktinio žaidimo, kūrybinio darbo ar kt. 

formomis: 

61.1. ugdymo procesas gali būti skirstomas į įvairios trukmės periodus; 

61.2. ugdomoji veikla (formaliojo ir neformaliojo švietimo) per dieną turėtų būti ne ilgesnė 

nei 6 ugdymo valandos. 

62. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymo organizavimo formomis gali 

būti realizuojamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinio įgyvendinimas. 

63. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų (pvz., 

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

64. Gimnazija einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal pa-

sikeitusius mokinių ugdymo poreikius išlaikydama mokslo metams skirtą ugdymo valandų skaičių. 

65. Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdy-

mo valandos: 

Dalykai Dalyko savaitinių pamokų skaičius 
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1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1/1 1/1 1 

Lietuvių kalba 8 7 7 7 

Užsienio kalba (anglų, prancūzų)   2 2 2/2 

Matematika 4 5 5 4 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 

Dailė ir technologijos  2 2 2 2 

Muzika 2 2 2 2 

Kūno kultūra 3 2 3 3 

Mokinio privalomų pamokų skaičius 22 23 24 23 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) porei-

kiams tenkinti: 

Individualioms ir grupinėms konsultacijoms (moki-

niams turintiems mokymosi sunkumų) 1 1 1 1 

Neformalusis švietimas 2 2 2 2 

 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 
 

66. Dorinis ugdymas. 

66.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tikybą; 

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

(globėjų) parašytą prašymą. 

67. Kalbinis ugdymas. 

67.1. Pirmosios užsienio kalbos  mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo pro-

gramos metais. 

67.2. Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš gimnazijos siūlomų trijų Europos kalbų 

(anglų, vokiečių, prancūzų). 

68. Gamtamokslinis ir socialinis ugdymas: 

68.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. Dalis (1/4) dalykui skirto laiko skiriama organizuoti ugdymą tyrinėjimams palankio-

je aplinkoje, natūralioje gamtinėje aplinkoje (parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.); 

68.2. socialiniams gebėjimams ugdytis dalis (1/4) pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama 

ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (lan-

kantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.).   

69. Matematinis ugdymas. Organizuojant matematinį ugdymą  vadovautis ne tik Bendrosios 

programos matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų ty-

rimų rekomendacijomis, pagal galimybes naudoti informacines komunikacines technologijas, 

skaitmenines mokomąsias priemones..  

70. Kūno kultūra: 

70.1. jei klasėje kūno kultūrai skirtos 2 ugdymo valandos per savaitę, yra sudarytos sąlygos 

mokiniams lankyti sporto ir šokių būrelius gimnazijoje; 

70.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo veiklo-

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

71. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis): 

71.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dalykui skiriamo laiko; 

72.  Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 
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72.1. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

gramos patvirtinimo“, ir Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 „Dėl Sveikatos ugdymo 

bendrosios programos patvirtinimo“; 

72.2. gimnazijos pasirinktos prevencinės ir kitos ugdymo programos. 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

73. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdy-

mo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdy-

mo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų vyk-

dymą. Mokiniui gali būti sudaromos sąlygos rinktis dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus, 

vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu 

Nr. ISAK-715 „Dėl Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams 

modelio aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 

metų mokiniams modelio aprašas). 

74. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą ir formuodama gimnazijos ug-

dymo turinį, užtikrina Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti minimalų skiria-

mų pamokų skaičių per savaitę, nustatytą bendrųjų ugdymo planų 123 ir 124 punktais.  

75. Gimnazija nustato ir skiria adaptacinį vieno mėnesio laikotarpį pradedantiesiems moky-

tis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir naujai atvykusiems mokiniams. Per adapta-

cinį laikotarpį mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinti.  

76. Socialinė veikla pagrindinio ugdymo programoje yra privaloma, siejama su pilietiškumo 

ugdymu, gimnazijos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializa-

cijos programomis ir pan. Per mokslo metus jai skiriama: 5kl. – 5 pamokos, 6 kl. – 8 pamokos, 7 kl. 

– 11 pamokų, 8 kl. – 14 pamokų, Ig. kl. – 17, IIg. – 20 pamokų. Tai mokinio pasirinkta ar gimnazi-

jos rekomenduojama veikla, kuri gali būti vykdoma pažintinės ir kultūrinės veiklos metu arba kitu 

laiku. Socialinė veikla skirta ugdyti praktinius piliečio gebėjimus, ji gali būti įgyvendinama bendra-

darbiaujant su vietos savivaldos institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis. Socialinė-

pilietinė veikla  fiksuojama dienyne. 

77. Gimnazija, formuodama ir įgyvendindama gimnazijos ugdymo turinį: 

77.1. didina ar mažina iki 10 procentų (perskirstyti) dalykui mokytis skiriamų pamokų skai-

čių; 

77.2.  iki 10 procentų dalykui skirtų pamokų organizuoti ne pamokų forma, o projektine ar 

kitokia mokiniams patrauklia veikla ir ne gimnazijos aplinkoje; 

77.3. įgyvendina dalį ugdymo turinio per pažintinę ir kultūrinę veiklą. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 
 

78. Gimnazijoje rūpinamasi lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas:  

78.1.  mokytojų tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio28 d. apsvarstyti ir priimti bendri kalbos 

ugdymo reikalavimai gimnazijoje; 
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78.2. mokytojai užduotis naudoja ir skaitymo gebėjimams, ir lietuvių kalbai ugdyti; atkreipia 

mokinių dėmesį į kalbinės raiškos logiškumą, teiginių argumentavimą, nuoseklumą;  

78.3.  mokytojai skatina mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir 

raštu per visų dalykų pamokas. 

79. Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika ir ti-

kyba), kalbos (lietuvių gimtoji kalba, kitos gimtosios kalbos, lietuvių valstybinė kalba, užsienio 

kalbos), matematika, gamtamokslinis ugdymas (biologija, chemija, fizika), socialinis ugdymas (is-

torija, geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas, psichologija), meninis ugdymas 

(dailė, muzika, šokis, teatras, šiuolaikiniai menai), informacinės technologijos, technologijos, kūno 

kultūra, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas. 

80. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tikybos ar etikos dalyką) mokiniui iki 14 me-

tų parenka tėvai (globėjai), 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, 9–10 klasėms). 

81. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio ug-

dymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudarytos sąlygos išlyginti mokymosi 

spragas (skiriamos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos). 

82. Užsienio kalbos: 

82.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

82.2. Antrosios užsienio kalbos mokyti tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu pradedama 

mokyti  nuo 5 klasės Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 

iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą: anglų,  prancūzų, rusų,  ir 

kita. Gimnazija privalo sudaryti galimybę rinktis antrąją užsienio kalbą iš ne mažiau kaip dviejų 

užsienio kalbų (neįskaitant mokinių pirmosios užsienio kalbos, kurios mokėsi kaip ankstyvosios 

užsienio kalbos pagal pradinio ugdymo programą ir toliau tęsia mokymąsi pagrindinio ugdymo 

programoje) ir sąlygas mokytis pasirinktos kalbos. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu kalbai 

mokyti gali būti skiriama ir daugiau pamokų, negu nurodyta bendrųjų ugdymo planų 123, 124 

punktuose. 

82.3. Baigiant pagrindinio ugdymo programą,  organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų pa-

tikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

82.4. Pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų moky-

mosi tęstinumas. Keisti užsienio kalbą nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu 

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

tos kalbos Bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio mo-

kyklos ir šiuo metu gimnazija, dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti 

mokytis pradėtą kalbą; 

82.4.1. Vienerius mokslo metus jam skiriama 1 papildoma užsienio kalbos pamoka per savaitę; 

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

mokyti skiriamos 2 papildomos pamokos, jei daugiau negu vienas mokinys, atsižvelgiama į gimna-

zijos turimas mokymo lėšas; 

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

ir gimnazija nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta Pagrindi-

nio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gimnazi-

ja įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja į dešimtbalę vertinimo sistemą. Gimnazija sudaro mo-

kiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos pamokų 

lankyti papildomas lietuvių kalbos ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse. 

83. Matematika. 
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83.1. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamos Nacionalinio egza-

minų centro parengtos matematinio raštingumo užduotys; 

83.2. Stebimi mokinių matematikos pasiekimai ir, remiantis duomenimis (pavyzdžiui, stan-

dartizuotų testų rezultatais), numatoma pagalba mokiniams; 

83.3. Ugdant gabius matematikai vaikus naudotis nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengū-

ra“ užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais. 

83.4. Naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis moko-

mosiomis priemonėmis, atvirojo kodo dinaminės matematikos programa „GeoGebra“, apimančia 

geometriją, algebrą, statistiką. 

84. Informacinės technologijos. 

84.1. Informacinių technologijų programa pradedama įgyvendinti 5 klasėje. 5-6 klasėms ski-

riama 70 pamokų. 

84.2. 7-8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos. 

84.3. Gimnazijos I-II klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vie-

nas iš pasirenkamųjų modulių: programavimo pradmenų arba kompiuterinės leidybos pradmenų. 

Modulį renkasi mokinys. 

85. Gamtamokslinis ugdymas. 

85.1. Gamtos mokslų mokymasis grindžiamas realiais arba virtualiais gamtamoksliniais 

gamtos reiškinių, procesų, objektų tyrimais, skiriant dėmesį dinamiškos tikrovės problemoms atpa-

žinti ir spręsti, pirmiausia – lokaliu, vietos aplinkos ir bendruomenės lygmeniu, o įgijus patirties – 

Lietuvos ir globaliu lygmeniu. Gamtamoksliniai tyrimai atliekami stebint, analizuojant, eksperimen-

tuojant, modeliuojant ar vykdant kitas praktines veiklas. Skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir 

(ar) komandinis darbas. 

85.2. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis priemonė-

mis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis priemonėmis, kilno-

jamosiomis ir virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais už 

gimnazijos ribų. 

86. Technologijos. 

86.1. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-8 klasė-

se), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, konstrukci-

nių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

86.2. Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. 

86.3. Baigę integruoto technologijų kurso programą mokiniai pagal savo interesus ir polin-

kius renkasi vieną iš privalomų technologijų programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžia-

gų). 

86.4. Pasirinktą programą mokinys mokosi I ir II gimnazijos klasėse arba renkasi kitą pasi-

baigus mokslo metams. 

87. Socialinis ugdymas. 

87.1. Per socialinių mokslų pamokas mokymasis  grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, 

diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis. 

87.2. Siekiant gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas 

galimybes, dalį istorijos ir geografijos pamokų organizuojamos netradicinėse aplinkose (muziejuo-

se, lankytinose istorinėse vietose, vietos savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų cent-

ruose), naudotis virtualiosiomis mokymosi aplinkomis. 

87.3. Laisvės kovų istorijai mokyti  skirti ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į 

istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas 
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88. Kūno kultūra: 

88.1. kūno kultūrai skiriant 2 valandas per savaitę, sudaromos sąlygos visiems mokiniams 

papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas dalyvaujant sporto ar šokių 

būrelių veikloje. Gimnazija tvarko mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą elektroniniame dieny-

ne; 

88.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

į savijautą; 

88.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

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

ko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo reko-

mendacijas; 

88.4. gimnazija mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai 

dėl ligos, siūlo kitą veiklą: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus. 

89. Meninis ugdymas. 

89.1. Meninio ugdymo  dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos dalykai. 

90. Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdy-

mo valandos: 

 

Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė Ig. klasė 
IIg. (A) 

klasė 

IIg. (B) 

klasė 

Dorinis ugdymas (tikyba, etika) 1 1 1/1 1/1 1/1 1 1 

Lietuvių kalba 5 5 5 5 4 5 5 

Užsienio k.(2-oji) (prancūzų) 2 3 3/3 3/3 3/3 3 3 

Užsienio k.(2-oji)(anglų)  3 2/2 3/3 3/3 3 2 

Užsienio k.(1-oji)(anglų) 3       

Matematika 4 4 4 4 3 4 4 

Gamta ir žmogus 2 2      

Biologija            2 1 2 1 1 

Fizika   1 2 2 2 2 

Chemija    2 2 2 2 

Informacinės technologijos 1 1 0,5/0,5 0,5/0,5 1/1 1 1 

Istorija 2 2 2 2 2 2 2 

Pilietiškumo pagrindai     1 1 1 

Geografija  2 2 2 2 1 1 

Ekonomika ir verslumas      1 1 

Dailė 1 1 1 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 1 1 1 

Technologijos 2 2 2/2 1/1 1,5/1,5 1 1 

Kūno kultūra 3 2 2/2 2/2 2/2 2 2 

Žmogaus sauga 1   0,5 0,5 0,5   

Pamokų skaičius mokiniui per savaitę 28 29 29 31 32 32 32 

Pamokos, skirtos  mokinio ugdymo porei-

kiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti:        

Individualios ir grupinės konsultacijos (lietuvių 

kalba) 1 1    1  

Matematikos mobili grupė   1     

Lietuvių k. mobili grupė   1 1 1   

Fizikos mobili  grupė    1    

Chemijos mobili grupė     1   

Istorijos mobili grupė     1   

Prancūzų k. mobili grupė      1  

Anglų k. mobili grupė      1  
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Neformalusis švietimas 2 2 2 2 2 3 3 

IV SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 
 

PIRMAS SKIRSNIS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

91. Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendro-

siomis programomis. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos apra-

šu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 

ISAK-1387, Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo Sidabravo gimnazijoje aprašu, patvirtintu 

Sidabravo gimnazijos direktoriaus įsakymu 2013 m. rugsėjo 17d. Nr.V1-154, Mokymosi pagal for-

maliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo orga-

nizavimo tvarkos aprašu, gali būti atsižvelgiama į Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didi-

nimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašą. 

92. Gimnazija mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, sudaro sąlygas 

įgyvendinti individualų ugdymo planą ir siekia, kad jis pagilintų ir praplėstų pasirinktų sričių žinias, 

gebėjimus bei kompetencijas, pasirengtų laikyti brandos egzaminus ir tęstų tolesnį mokymąsi. 

93. Mokiniui, besimokančiam savarankišku būdu (pavienio mokymosi forma), individua-

lioms konsultacijoms skiriama 15 procentų, o grupinėms – 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų 

187 punkte nustatyto savaitinių pamokų skaičiaus. 

94. Gimnazijoje lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos sudaromos atskiros laikinosios 

grupės, atsižvelgiant  į mokinių pasirinkimus mokytis pagal dalyko bendrojo ar išplėstinio kurso 

programą, o užsienio kalbas – į kalbos mokėjimo lygį. 

95. Gimnazija siūlo: 

95.1.  ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas ir du užsienio kalbų programas papildančius  mo-

dulius; 

95.2. ne mažiau kaip tris pasirenkamųjų dalykų programas; 

95.3. ne mažiau kaip dviejų meninio ugdymo srities dalykų kursų ir dviejų technologijų pro-

gramos krypčių kursų. 

95.4. ne mažiau kaip tris pasirenkamųjų sporto šakų programas; 

95.5. pasirenkamasis ugdymo karjeros modulis. 

96. Minimalus privalomas mokinio pamokų skaičius – 28, maksimalus mokinio savaitinių 

pamokų skaičius – 35. 

97. Keisti dalyko programą ar programos kursą mokinys gali pagal Sidabravo gimnazijos 

dalyko programos, dalyko kurso, kalbos mokėjimo lygio keitimo tvarką patvirtintą gimnazijos di-

rektoriaus 2013 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-154.  

98. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir per 

dvejus metus: 
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98.1. III gimnazijos klasėje: 

Ugdymo sritys, dalykai 
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Dorinis ugdymas (etika) 2  2    

Lietuvių kalba 4 4 8 5 5 10 

Užsienio k. A2, B1 (prancūzų k.) 3 3 6    

Užsienio k. A2, B1 (anglų k.) 3 3 6    

Užsienio k. B1, B2 (anglų k.)    3 3 6 

Matematika 3 3 6 4 5 9 

Informacinės technologijos 1 1 2 2 2 4 

Fizika                       3 4 7 

Chemija            3 3 6 

Biologija          2 2 4    

Istorija              3 3 6 

Dailė       

Muzika          2 2 4    

Tinklinis  2 2 4    

Braižyba 1 1 2    

Technologijos 2 2 4    

Modulis (lietuvių k.)    1 1 2 

Modulis (matematikos)    1 1 2 

Modulis (anglų k.)    1 1 2 

Skirta pamokų 25 23  26 28  

Neformalusis švietimas 3 3     

98.2. IV gimnazijos klasėje: 

Ugdymo sritys, dalykai 
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Dorinis ugdymas (etika) 2  2       

Lietuvių kalba 4 4 8 5 5 10 

Užsienio k. B1 (prancūzų k.) 3 3 6    

Užsienio k. A2, B1 (anglų k.) 3 3 6       

Užsienio k. B1, B2 (anglų k.)    3 3 6 

Matematika 3 3 6 4 5 9 

Informacinės technologijos 1 1 2    

Fizika                       3 4 7 

Chemija            3 3  

Biologija             3 3 6 

Istorija           2 2 4 3  3 6 

Muzika          2 2 4       

Kūno kultūra   2 2 4       

Braižyba 1 1 2       

Dailė 2 2 4    

Technologijos 2 2 4       

Modulis (lietuvių k.)    1 1   

Modulis (anglų k.)    1 1  

Modulis (matematika)    1 1  

Skirta pamokų 27 25   27 29   

Neformalusis švietimas 3 3     
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ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

99. Vidurinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika ir tiky-

ba), kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos), matematika, gamtamokslinis ugdymas 

(biologija, chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, geografija), meninis ugdymas (dailė, muzi-

ka), informacinės technologijos, technologijos, kūno kultūra, bendrųjų kompetencijų ugdymo sritis. 

100. Dorinis ugdymas. 

100.1. Mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką. Siekiant užtikrinti dalyko moky-

mosi programos tęstinumą ir nuoseklumą, pagal vidurinio ugdymo etikos programą rekomenduoja-

ma rinktis etiką ar tikybą dvejiems mokslo metams. 

101. Lietuvių kalba ir literatūra. 

101.1. gimnazija siūlo lietuvių kalbos ir literatūros programą papildančius pasirenkamuosius 

dalyko modulius; 

101.2. rekomenduojama mokiniams atlikti tiriamuosius, kūrybinius darbus, mokinius kon-

sultuojant. 

102. Užsienio kalbos. 

102.1. Užsienio kalbų dalyko bendroji programa pateikiama kursais, orientuotais į Europos 

Tarybos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius. Mokiniams rekomenduojama rinktis 

tuos užsienio kalbų mokymosi kursus, kurie atitinka jų užsienio kalbų pasiekimus, nustatytus atli-

kus kalbos mokėjimo lygio nustatymo testus dešimtos klasės pabaigoje (pateiktus per duomenų 

perdavimo sistemą „Keltas“); 

102.2. 11-12 klasėse rekomenduojama mokytis bent dviejų užsienio kalbų. 

102.3. gimnazija siūlo anglų kalbos pasirenkamąjį dalyko modulį. 

103. Socialiniai mokslai: 

103.1. Mokinys renkasi bent vieną iš socialinių mokslų programų: istoriją arba geografiją. 

104. Menai. 

104.1. Mokiniai gali rinktis dailės ir muzikos ugdymo programas. 

105. Technologijos. 

105.1. Mokinys gali rinktis vieną iš technologijų programos krypčių: turizmo ir mitybos, 

tekstilės ir aprangos, taikomojo meno, dailiųjų amatų ir dizaino.  

106. Kūno kultūra: 

106.1. Mokinys renkasi bendrąją kūno kultūrą arba iš gimnazijos siūlomų sporto šakų pa-

geidaujamą sportą šaką (krepšinį, futbolą, tinklinį). 

106.2. Kūno kultūros pasiekimai mokinio pageidavimu gali būti vertinami pažymiais arba įrašu 

„įskaityta“. 

107. Matematika: 

107.1. organizuojant matematikos mokymąsi rekomenduojama mokiniams rinktis papildan-

čius matematikos ugdymo programą modulius; 

107.2. mokytojai įpareigojam pamokose naudoti gimnazijoje esančias, temą atitinkančias, 

skaitmenines mokomąsias priemones. 

108. Informacinės technologijos. 

108.1. Mokinys gali rinktis 2 pasirenkamųjų dalykų programas: 

108.1.1. informacinės technologijos  

108.1.2. informacinės technologijos.  

108.2. Jei mokinys, pasirinkęs išplėstinį kursą, pagrindinėje mokykloje nesimokė pasirinkto 

modulio, jam sudaromos sąlygos papildomai mokytis išlyginamojo modulio temų. Išlyginamojo 
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modulio programa atitinka Informacinių technologijų Pagrindinio ugdymo bendrosios programos 

Programavimo pradmenų modulio programą. 

108.3. Norintiems įtvirtinti programavimo įgūdžius siūloma rinktis C++ PROJEKTAI modulį. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

PIRMAS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

109. Gimnazija mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja vado-

vaudamasi 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, Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis.  

110. Specialiųjų poreikių turintys mokiniai ugdomi pagal: 

110.1. bendrojo ugdymo; 

110.2. bendrojo ugdymo pritaikytas; 

110.3. individualizuotas programas. 

110.4. Ugdymo turinys formuojamas pagal ugdomuosius dalykus. 

111. Ugdymo organizavimo forma yra: 

111.1. pamoka; 

111.2. specialiosios pratybos: individualios, pogrupinės (2-4 mokiniai), grupinės (5-8 mokiniai).  

112. Specialioji pedagoginė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, specialioji pagalba gim-

nazijoje teikiamos vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvir-

tintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 , 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ISAK- 941, Specialiosios pagalbos teikimo 

mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švieti-

mo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 ir gimnazijos Specialiosios pedago-

ginės pagalbos teikimo tvarka, patvirtinta direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-

218. 

113. Gimnazijoje specialiąją pedagoginę pagalba teikia logopedė, specialioji pedagogė ir so-

cialinė pedagogė. 

114. Mokiniui, turinčiam vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, gimnazijoje 

pamokų metu specialiąją pagalbą teikia dvi mokytojo padėjėjos (pagal PPT rekomendacijas). 

115. Gimnazija, atsižvelgusi į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, vaiko gero-

vės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, gali keisti specialiųjų pamo-

kų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių per mokslo metus. 

116. Individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi po-

reikių ir ugdomam pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (koreguojamas bendrojo ug-

dymo planas pagal PPT rekomendacijas). 
_____________________________________________________________________ 

SUDERINTA 
Radviliškio rajono Sidabravo 
gimnazijos tarybos  
2015-08-31 posėdžio 
protokoliniu nutarimu 
(protokolas Nr. 2) 


