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 2018–2019 MOKSLO METŲ 

 PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 
 

I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 1. Gimnazijos 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos  ugdymo planas (toliau – 
Gimnazijos  ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ugdymo programos, pradinio ugdymo individualizuotos 
programos, pradinio ugdymo programos ją pritaikius mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 
taip pat ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą gimnazijoje. 
 2. Ugdymo plano paskirtis – tikslingai, savarankiškai bei veiksmingai planuoti ir organizuoti 
pradinio ugdymo įgyvendinimą, atsižvelgiant į gimnazijos strateginius tikslus, bendruomenės poreikius, 
nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenis ir rekomendacijas, mokinių pasiekimų ir 
pažangos vertinimo procese informaciją, gimnazijos įsivertinimo ir išorės vertinimo duomenis. 
 3. Gimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos:  
 3.1. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi 
rezultatai, baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą. 
 3.2. Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam tikru 
mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba sunkumams 
įveikti.  
 3.3. Gimnazijos ugdymo planas – gimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 
parengtas, vadovaujantis pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu.  

3.4. Formuojamasis ugdomasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis atsakas, 
grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar reikia išmokti, 
leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų.  

3.5. Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, 
vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.  
 3.6. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinių žinias, gebėjimus, 
įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių. 
 3.7. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui  mokytis, mokymosi pagalbai teikti.  

3.8. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi 
stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir kaupimas, 
interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti.  

3.9. Mokymas – mokinio ir mokytojo sąveika, aplinkybės, skatinančios mokinį kurti savo 
žinojimą bei patirtį, aktyviai ieškoti ir autentiškai perprasti informaciją, patirti pažangą, siekiant atrasti 
asmeninę prasmę.  

3.10. Mokymasis – aktyvus supratimo, reikšmių, patirčių ir prasmių konstravimo procesas, jau 
įgytų ir naujų žinių bei patirties siejimas, aiškiai suvokiant mokymosi tikslą ir į jį orientuojantis, 
planuojant, veikiant, vertinant ir reflektuojant mokymo(si) procesą, pažangą ir pasiekimus.  
 3.11. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.  

3.12. Savivaldis mokymasis – mokymasis, per kurį asmuo savo iniciatyva išsiaiškina 
mokymosi poreikius, keliasi tikslus, planuojasi mokymąsi, susikuria ar pasirenka mokymosi aplinką bei 
priemones, sau tinkamas mokymosi strategijas, įsivertina pasiekimus ir pažangą.  
 3.13. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta 
įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti. 
            3.14. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 
 3.15.Ugdymasis – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimasis bendraujant ir 
mokantis. 
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3.16. Ugdymo(si) rezultatai – palaipsniui įgyjamos dvasinę, intelektinę ir fizinę asmens brandą 
rodančios kompetencijos, apimančios žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas.  
 3.17. Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 
kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

 
II SKYRIUS 

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 
 
 4. Gimnazijos 2018–2019   mokslo metų pradinio ugdymo planas (toliau – Gimnazijos ugdymo 
planas) rengiamas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu, 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 – Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo 
bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 
d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 1 
priedo „Pradinio ugdymo bendroji programa“ (toliau – Bendroji programa) nuostatomis dėl ugdymo 
turinio kūrimo ir mokymosi pasiekimų, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos 
koncepcijos patvirtinimo“, kitais pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir gimnazijos veiklą 
reglamentuojančiais teisės aktais, gimnazijos strateginiu planu. 

5. Gimnazija, rengdama Gimnazijos ugdymo planą, rėmėsi švietimo stebėsenos, nacionalinių  
ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis, mokinių pasiekimų ir 
pažangos vertinimo informacija, gimnazijos įsivertinimo ir išorės vertinimo duomenimis. 
 6. Gimnazijos ugdymo planą rengė Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktoriaus 2018 m. 
birželio  12 d. įsakymu Nr. V-262 sudaryta darbo grupė, į kurią bendradarbiavimo pagrindais įtraukiami 
mokytojai, gimnazijos administracijos, gimnazijos Vaiko gerovės komisijos atstovai, tėvai (globėjai). 

7. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas vieneriems metams pagal pasirinktą formą ir struktūrą 
(Mokytojų tarybos posėdžio 2018-06-19 nutarimas, protokolo Nr. MT2- 2).  

8. Gimnazijos ugdymo planą  tvirtina gimnazijos direktorius iki rugsėjo 1 d., projektą suderinęs su 
gimnazijos taryba ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriumi. 

9. Gimnazijos ugdymo plane įteisinami gimnazijos bendruomenės susitarimai (Mokytojų tarybos 
posėdžio 2018-06-19 nutarimas, protokolo Nr. MT2-2  ): 

9.1. Pradinio ugdymo proceso organizavimo laikotarpiai (pusmečiai)  (žr. 5 psl.); 
9.2. Bendrajai programai įgyvendinti skiriamų ugdymo valandų paskirstymas, ugdymo valandų 

konkrečiai klasei paskirstymas (žr. 6-8 psl.); 
 9.3. Pradinio ugdymo programoje kiekviena ugdymo(si) sritis skirta visų kompetencijų 
integraliems pradmenims plėtoti. Formuojamas dalykinio ugdymo turinys,  aktualus ir prasmingas 
mokiniams, atviras jų poreikių ir talentų įvairovei, integralus, įtraukiantis į realių problemų sprendimą, 
skatinantis savivaldį mokymąsi ir savo žinojimo kūrimą. Jis sudaro mokiniams galimybes tyrinėti, 
spręsti problemas, apmąstant jas iš skirtingų perspektyvų, ir praktiškai veikti, pritaikant skirtingų sričių 
žinias bei gebėjimus.  parenkamos ugdymo organizavimo formos (pamoka, projektinė, kūrybinė veikla ir 
pan.), ugdomoji veikla organizuojama įvairiose edukacinėse erdvėse: muziejuose, bibliotekose, teatruose, 
kūrybinėse dirbtuvėse, miesto Gamtos mokykloje, gamtoje ir kt.), atsižvelgiant į mokinių ugdymosi 
poreikius, keliamus ugdymo tikslus; 

9.4. pradinio ugdymo turinys modeliuojamas, diferencijuojamas ir individualizuojamas pagal 
mokinių amžių, gebėjimus, įgūdžius, prigimtines galias, mokiniams taikomi motyvuojantys,  poreikius 
atitinkantys mokymo (-si) metodai ir užduotys; gimnazija, siekdama geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų 
poreikių mokiniams ir padėti jiems pasiekti kuo geresnius rezultatus, atskiras klases dalija į grupes per anglų 
kalbos pamokas 2-4 klasėse. Užduotys diferencijuojamos per atskirų dalykų pamokas dirbant grupėmis su 
itin gabiais ir turinčiais mokymosi sunkumų, atsižvelgiant į mokymo ir mokymosi priemonėse 
rekomenduojamas užduotis. Ugdymo turinys individualizuojamas, atsižvelgiant į mokinių žinių ir gebėjimų 
lygį: dirbant su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių,  mokytojui skiriamas mokytojas padėjėjas. 
Atskirais atvejais individualus ugdymo planas, suderintas su gimnazijos galimybėmis, sudaromas 
mokiniams, besimokantiems pagal specialiesiems ugdymosi poreikiams pritaikytas programas (pvz., dėl 
mokymosi namie, mokymosi spragų išlyginimo, pritaikytas bendrąsias ir individualizuotas bendrąsias). 
Mokinio individualaus ugdymo plano formą siūlo gimnazija. 
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9.5. ugdymo turinio planavimas:  mokytojas, planuodamas ugdymo turinį, vadovaujasi Pradinio 
ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 
26 d. įsakymu Nr.ISAK-2433, ir švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendrojo ugdymo programose 
dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka, Švietimo 
ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK-2433 ,,Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo 
bendrųjų programų patvirtinimo“  pakeitimu, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, 
patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V- 1309 , 
atsižvelgia į šiuos aspektus: gimnazijos pradinio ugdymo planą, dalykui ar neformaliojo švietimo būreliui  
skirtų valandų skaičių, prevencines programas, integruotas į Bendrosios programos dalykus; gimnazijos 
prioritetus, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką gimnazijoje, gimnazijos materialinę bazę, 
mokinių pasirengimo lygį, poreikius, mokymosi motyvaciją ir kt.  ir rengia: 

9.5.1.ilgalaikius planus mokslo metams (plano struktūra): 

I. Situacijos analizė (aprašome, kokia yra klasė, kokios yra vaikų galimybės, kokie turimi resursai, kas yra 
realu pasiekti); bendroji informacija (mokinių skaičius klasėje, kiek berniukų ir kiek mergaičių, vaikų 
amžius, mokymosi sąlygos, raidos sutrikimai, mokiniai, turintys specialiųjų poreikių, reikalinga socialinė 
pagalba ir kt. - bendroji informacija). Trumpa mokinių charakteristika (rašoma, remiantis mokinių stebėjimo 
ir pažinimo informacija; apibūdinama mokinių turima patirtis, jų gebėjimai, mokymosi ypatumai, 
psichologiniai dėmesio, suvokimo, mąstymo, kalbos raidos ypatumai, mokymosi  motyvacija, vertybinė 
orientacija ir pan.). 

II. Bendrieji ugdymo uždaviniai (tai – prioritetiniai, plaukiantys iš klasės situacijos analizės, 
susiję su bendrųjų (o ne dalykinių) kompetencijų ugdymu, uždaviniai; bendrosios kompetencijos yra trumpai 
aprašytos  Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos įvade. 

III. Darbo sėkmės kriterijai (jie turėtų padėti įvertinti, ar pasiekti užsibrėžti tikslai, t. y., ko ir 
kokiu laipsniu pasiekėme). 

IV. Mokymosi pasiekimai (kiekvieno dalyko mokymosi pasiekimai nusako, ką turėtų mokėti 
mokiniai (bent dauguma jų), baigiantis mokslo metams. Nurodomos pagrindinės mokymo(si) priemonės, 
aptariamas ugdymo diferencijavimas, individualizavimas, integravimas, pasiekimų vertinimas. Mokymosi 
pasiekimai numatomi, remiantis Pradinio ugdymo Bendrosios programos dalykų aprašais.  

Dalykas 

( sritis) 

Pasiekimai 

(remiantis „Mokinių  gebėjimų raida” – pagal BP) 

Prevencinių 
programų 
integravimas 

   

 

9.5.2. trumpalaikius planus savaitei mokytojas planuoja elektroniniame dienyne 
(užrašydamas mokinių savaitės pasiekimus mokytojas atsižvelgia į mokinių jau turimus gebėjimus, 
supratimą, žinojimą, taip pat ir vertybines nuostatas. Numatomi pasiekimai turi būti realūs, 
konkretūs, aiškūs, įvertinami vadovaujantis konkrečiais, Pradinio ugdymo Bendrojoje programoje 
nužymėtais, kriterijais). 

9.5.3. detalųjį pamokos planą rengia mokytojas raštu, kai yra stebimos jo pamokos, taip 
pat   mokytojas, neturintis gilesnių veiklos planavimo įgūdžių – profesinės karjeros pradžioje: 
Dalykas. .......... 
Klasė: .............. 
Pamokos tema................................................................................... 
Mokymosi situacija:  
Pamokos uždavinys (-iai), ugdomos kompetencijos: 
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Reikalingos priemonės. 

9.5.4. neformaliojo švietimo programas mokslo metams: 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMA 

(val.  per mokslo metus,     val. per savaitę )  ................... m.   m. 

I.Tikslai, uždaviniai. 
II. Programos aktualumo pagrindimas. 
III. Laukiami rezultatai. 
IV.Turinys. 
Eil. 
Nr. 

Tema Val. sk. Metodai, priemonės,literatūra Pastabos (turinio 
pakeitimai) 

1.     

 

9.5.5. Planų ir programų derinimas ir tvirtinimas: 

Programos, planai   Rengia Derina Tvirtina 

Ilgalaikiai ugdymo planai  Dalykų mokytojai 
rengia iki rugsėjo 1 d. 

Metodinės grupės teikimu 
direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui  

- 

Pritaikytos programos 
specialiųjų ugdymo(si)  
poreikių turintiems 
mokiniams 

Dalykų mokytojai, 
pradinių klasių 
mokytojai padedant 
logopedui, spec. 
pedagogui, psichologui 
(esant poreikiui) 

Vaiko gerovės komisija - 

Neformaliojo  švietimo 
programos 

Būrelių vadovai rengia 
iki rugsėjo 1d. 

Pradinių klasių mokytojų 
metodinė grupė 

Gimnazijos 
direktorius tvirtina iki 
rugsėjo 1d. 

 
  9.6. švietimo pagalba mokiniui ir mokytojui teikiama, esant žemiems mokinių pasiekimams ar 
mokiniui(-iams) susiduriant su mokymosi sunkumais ar siekiant kompensuoti mokymosi pasiekimų 
skirtumus, susidariusius dėl mokymosi pagal kitos šalies pradinio ugdymo programą, pasitelkiant specialistų 
komandą: logopedą, specialųjį pedagogą, socialinį pedagogą, psichologą, mokytojo padėjėją sudarymo ir kt.; 

9.7. valandos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti (žr. 8 psl.); 
9.8. klasės dalijamos į grupes užsienio (anglų) kalbai mokyti 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c (1 

priedas); 
9.9. laikinosios grupės sudaromos mokinių poreikiams tenkinti (specialiųjų poreikių turintiems 

mokiniams, grupinėms konsultacijoms 4 klasėse, turintiems matematikos ugdymo sunkumų ir gabiems 
mokiniams, išlyginamajai mobiliajai grupei mokytis lietuvių kalbos); 

I. Įvadinė dalis II. Pagrindinė dalis  III. Baigiamoji dalis 
Namų darbų aptarimas.  
Mokymosi tikslų 
paaiškinimas 

Naujos medžiagos perteikimas 
(perėmimas). 
Pratybos, naujos medžiagos 
analizavimas, pritaikymas praktikoje 

Apžvalga (reflektavimas) ir 
vertinimas 
Vertinimas. Kas vertinama? 
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9.10. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonės: 
9.10.1.  maksimalus pamokų / ugdymo(si) valandų skaičius: 1 kl. – 22 val., 2 kl. – 24 val., 3 kl. – 24 

val., 4 kl. – 25 val.; 
9.10.2. patikrinamųjų darbų organizavimas: 
9.10.2.1. kontroliniai darbai organizuojami 1-4 klasėje baigus dalyko temą ar skyrių ne dažniau kaip 

kartą per mėnesį. Mokiniams per dieną gali būti skiriamas nedaugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie 
kontrolinio darbo atlikimo laiką mokiniai ir jų tėvai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai  
darbai neorganizuojami po atostogų ar šventinių dienų. 

9.10.2.2. gali būti skiriami 2–4 patikrinamieji darbai per savaitę, kurie trunka iki 20 min. 
9.10.3. namų darbų skyrimo organizavimas: 
9.10.3.1. atostogų laikotarpiu  ir savaitgaliui mokiniams namų darbai neskiriami; 
9.10.3.2. Namų darbų skyrimą 1-4 klasių mokiniams mokytojai derina tarpusavyje, 

bendradarbiaujant su tėvais: 1 klasės mokiniams namų darbai skiriami iki 20 min. trukmės. 2 klasėje  - iki 30 
min. trukmės, 3 klasėje – iki 1 val., 4 klasėje  - iki 1,5 val. 

9.10.3.3. pirmaisiais  mokymosi metais mokiniams vadovėlių į namus nešiotis nereikia, išskyrus 
skaitymo sunkumų turintiems mokiniams. 

9.11. mokinių ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo metodika ir tvarka (žr. IV skyrius ,,Mokinių 
pažangos ir pasiekimų vertinimas); 

9.12. vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių pasirinkimo gimnazijoje principai ir tvarka: 
9.12.1. vadovėliais ir dalimi mokymo(-si) priemonių mokinius aprūpina gimnazija;  
9.12.2. mokytojas renkasi Švietimo ministerijos patvirtintus ir galiojančius vadovėlius ir mokymo 

priemones, atsižvelgdamas į mokinių pasirengimo lygį. 
9.13. pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimas  (žr. 6 psl.); 
9.14. neformaliojo vaikų švietimo organizavimas (programų pasiūla, jų organizavimo būdai, formos, 

laikas), mokinių skaičius grupėje (žr. V skyrius ,,Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas); 
9.15. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais) tikslai ir formos: 

 – didinti švietimo veiksmingumą – gimnazijos vadovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, kt. 
specialistų paskaitos, susirinkimai, diskusijos; 
- suteikti informaciją apie mokinio ugdymosi pasiekimus ir pažangą – elektroniniame Tamo dienyne, klasės 
susirinkimų metu, individualių pokalbių metu; 
-stiprinti tėvų dalyvavimą ugdymo procese ir gimnazijos veikloje – dalyvavimas gimnazijos savivaldoje, 
veiklos kokybės įsivertinime, sielovadiniuose, kultūriniuose renginiuose;  

9.16. Gimnazija, atsiradus Gimnazijos ugdymo plane nenumatytiems atvejams, gali koreguoti 
ugdymo procesą, išlaikydama minimalų (privalomą) pamokų skaičių ir neviršydama maksimalaus pamokų 
skaičiaus mokiniui.  

9.17. Gimnazija, siekdama patenkinti mokinių ugdymosi poreikius, atsižvelgusi į turimas finansines 
ir kitas galimybes, suderinusi su gimnazijos taryba organizuoja pailgintos darbo dienos grupes 1 – 4 klasėse 
(Gimnazijos dalininkų susirinkimo 2009-04-22 nutarimas, protokolo Nr. DS-1). 

 
III SKYRIUS  

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS  ĮGYVENDINIMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS  
PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ   

 
 10. Mokslo metai:  

10.1. 2018–2019 mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d. 
Ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2019 m. birželio 4 d.  

 11. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 35 savaitės (172 dienos). 
 12. Mokslo metai skirstomi pusmečiais: 
 

2018-2019 mokslo metai 
I pusmetis II pusmetis 
2018-09-03 – 2019-01-25 (91 dienos) 2019-01-28 - 2019-06-04 (81 dienos) 
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 13. Mokiniams skiriamos atostogos:  
  Atostogų trukmė 2018-2019 mokslo metais: rudens atostogoms – 4, žiemos (Kalėdų) atostogoms – 
4, žiemos – 5,  pavasario ( Velykų) –4 kalendorinės dienos:  

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2018-10- 29 2018-11-02 

Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02 

Žiemos  2019-02-18 2019-02-22 

Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26 

Vasaros 2019-06-07 2019-08-31 

 

14. 15 ugdymo proceso dienos per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, 
pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai. Ši veikla yra ugdymo proceso dalis, ja siekiama 
Bendrojoje programoje bei gimnazijos veikloje numatytų ugdymo tikslų. Mokytojų tarybos posėdžio 2018-
08-30  nutarimu, protokolo Nr. MT2-3: 

Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Data 

2018-2019 m. m. 

1. Mokslo ir žinių diena 2018-09-01

2. Miesto istorijos diena/ Piligriminė kelionė į Šiluvą 2018-09-07 (08 - šeštadienis)/2018-09-13 

3. Kultūrinė-pažintinė diena I pusmetis

4. Gimnazijos vardadienio šventė 2018-10-22

5. Karjeros diena 2018-11-20 

6. Krikščioniškų vertybių ugdymo diena 2018-12-21

7. Pilietiškumo ugdymo diena.  2019-02-15 

8. Meninės saviraiškos diena - Kaziuko mugė 2019-03-04

9. Žemės diena 2019-03-20 

10. Saugaus eismo diena 2019-04-12 

11. Kultūrinė-pažintinė diena II pusmetis

12. Sporto- sveikatingumo diena 2019-05-16 

13. Krikščioniškų vertybių diena (2 dienos - dalyvaujant 
gimnazijos bendruomenės Šv.Mišiose sekmadieniais) 

2019-06-01, 03 

14. Kultūros diena, mokslo metų baigimo šventė 2019-06-04 
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15. Gimnazijos vadovas, paskelbus ekstremaliąją padėtį, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl 
staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose 
teritoriniuose vienetuose ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei,  
priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Esant oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar 
žemesnei mokiniai į gimnaziją gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 
Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar 
socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, 
sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Apie priimtus sprendimus gimnazijos vadovas informuoja 
Gimnazijos tarybą,  savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį, nuo  2018 m. sausio 1 d. 
gimnazijos savininką - dalyvių susirinkimą. 

ANTRASIS SKIRSNIS 
BENDROSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 16. Bendroji programa įgyvendinama, vadovaujantis joje nustatytomis ugdymo turinio kūrimo ir 
įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų vertinimo, aplinkos kūrimo 
nuostatomis: 
             16.1. Pradinio ugdymo programą įgyvendina pradinio ugdymo mokytojas ir vienas ar keli dalykų 
mokytojai (pvz., užsienio kalbos, tikybos, muzikos, šokio), išmanantys pradinio ugdymo didaktiką, 
gebantys pažinti / atpažinti vaikų ugdymosi poreikius, individualumą ir sukurti sėkmingą ir mokinių 
ugdymąsi laiduojantį mokymosi procesą. Švietimo pagalbą pradinio ugdymo programoje teikia 
specialistai (psichologas, logopedas, specialusis pedagogas ir kt.), mokytojai padėjėjai. Pradinio 
ugdymo mokytojas integruoja visų ugdytojų veiklą į visuminį procesą.  
             16.2. Pradinių klasių mokytojas su mokiniais, jų tėvais (globėjais), mokyklos švietimo pagalbos 
specialistais tariasi dėl mokinio individualių ir visos klasės ugdymosi tikslų ir rezultatų, ugdymosi 
proceso personalizavimo, aplinkos pritaikymo ir ugdymosi priemonių pasirinkimo. 
            16.3. Pradinių klasių mokytojas ne tik vadovauja vaiko mokymuisi, bet ir užtikrina jo saugumą 
ugdymo proceso metu.  
 17. Formuojant gimnazijos ugdymo turinį, planuojant mokyklos mokinių pasiekimus, numatant 
ugdymosi tikslus, atsižvelgiama į nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, pasiekimų 
vertinimo taikant standartizuotus testus mokykloje rezultatus ir rekomendacijas dėl mokinių pasiekimų 
gerinimo. 
 18. Atsižvelgiant į iškeltus ugdymo tikslus, gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimus, mokinių 
ugdymosi poreikius, ugdymo valandos Bendrajai programai įgyvendinti paskirstomos perskirstant ugdymo 
dalykams klasei vieneriems metams skiriamą ugdymo valandų skaičių, išlaikant bendrą pradinio ugdymo 
programos koncentrui  (per dvejus metus) skiriamų ugdymo valandų skaičių, kai ugdymo valandos trukmė 1 
klasėse –35 min., 2–4 klasėse – 45 min. (Mokytojų tarybos posėdžio 2017-06-29 nutarimas, protokolo nr. 
MT2-12): 
 

Dalykai 1–2 klasės 3–4 klasės 
Iš viso skiriama 
ugdymo valandų  

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 70 70 140 
Lietuvių kalba (gimtoji) 525 490 1015 
Užsienio kalba (anglų) 70 140 210 
Matematika 315 315 630 
Pasaulio pažinimas 140 140 280 
Dailė ir technologijos 140 140 280 
Muzika 140 140 280 
Kūno kultūra 175 210 385 
Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) 
poreikiams tenkinti  

35 105 140 

Iš viso Bendrajai programai įgyvendinti 1610 1750 3360 
Neformaliojo švietimo valandos   140 140 280 
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18.1. Bendrajai programai (ugdymo dalykams)  ir neformaliojo švietimo programoms per metus 
klasei skiriama ugdymo valandų: 
 
Dalykai 

1 – 4 klasėms skiriamos ugdymo valandos 
 
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Iš viso 

valandomis 
Dorinis ugdymas (tikyba) 35 35 35 35 140 
Lietuvių kalba (gimtoji) 280 245 245 245 1015 
Užsienio kalba (anglų) - 70 70 70 210 
Matematika 140 175 175 140 630 
 Pasaulio pažinimas 70 70 70 70 280 
Dailė ir technologijos 70 70 70 70 280 
Muzika 70 70 70 70 280
Šokis 35 35 35 35 140 
Kūno kultūra 35 70 70 70 245 
Valandos, skiriamos mokinių 
ugdymo(si) poreikiams 
tenkinti 

35 – 1 kl. 
kūno 
kultūrai 

- 35 – 3 kl. 
konsultacijoms

35 – 4 kl. 
konsultacijoms 
35 – anglų 
kalbai 

140 

Iš viso pradinio ugdymo 
programai įgyvendinti 

770 840 875 875 3360 

Neformaliojo švietimo 
valandos 

70 70 70 70 280 

 
18.2. dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai įgyvendinti 2017-

2018 mokslo metams:  
 

Dalykai Dalyko savaitinių ugdymo valandų skaičius  
 Klasės Pradinio 

ugdymo 
programa 
(1-4 kl.) 

 

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 

Dorinis ugdymas 
(tikyba) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Lietuvių kalba 
(gimtoji) 

8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 29 

Užsienio kalba 
(anglų kalba) 

- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 

Matematika 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 18
Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8
Dailė ir 
technologijos 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 
Kūno kultūra 2* 2* 2* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8
Šokis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
Privalomų ugdymo 
valandų skaičius 
mokiniui 

22 22 22 24 24 24 24 24 24 23 23 23 93 

Valandos, 
skiriamos mokinių 
ugdymosi 
poreikiams 
tenkinti: 

1  1  1    1 1 1 2 2 2 5 

Kūno kultūra 1 1 1  -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 
Individualios ir 
grupinės 

 -   -   -     0,5 0,5 0,5 - - - 1 
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matematikos/lietuvių 
kalbos konsultacijos 
gabiems.mokiniams 
Individualios ir 
grupinės 
matematikos/lietuvių 
kalbos konsultacijos 
sunkumų turintiems 
mokiniams 

      0,5 0,5 0,5    1 

Individualios ir 
grupinės 
matematrikos 
konsultacijos 
gabiems.ir sunkumų 
turintiems 
mokiniams. 

         1 1 1 1 

Anglų kalba  -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 1 1 1 
Iš viso  22 22 22 24 24 24 25 25 25 25 25 25 97
Neformaliojo 
švietimo valandos 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 

* - 1 valanda skiriama kūno kultūrai iš valandų, skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti. 
** - 1 valanda skiriama anglų kalbai iš valandų, skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti. 
 19. Pamokų laikas 2018-2019 mokslo metams (Mokytojų tarybos posėdžio 2018-06-20 nutarimas, 
protokolo nr. MT2-2): 

19.1.  Panevėžio vyskupijos kurijos pritarimu 1 klasėje organizuojama integralios dienos mokykla, 
pamokos trukmė – 35 min. : 

 
Laikas 
 

Veikla 

8.00 – 8.15 Ryto ratas 
8.15 – 8.50 1 pamoka 
9.00 – 9.15 Pusryčiai 
9.15 – 9.50 2 pamoka 
10.00 – 10.35 3 pamoka 
10.55 – 11.30 4 pamoka 
11.40 – 12.15 5 pamoka 
12.15 – 12.45 Pietūs 
12.45 – 13.30 Poilsis lauke 
13.30 – 17.30 Neformaliojo švietimo veikla, savarankiška veika 
 

19.2.   Panevėžio vyskupijos kurijos pritarimu 2 klasėje organizuojama integralios dienos mokykla, 
pamokos trukmė – 45 min. : 
 
Laikas 
 

Veikla 

8.00 – 8.45 Ryto ratas, 1pamoka
8.55 – 9.40 2 pamoka
9.30 – 9.50 Pusryčiai 
9.50 – 10.35 3 pamoka 
10.55 – 11.40 4 pamoka 
12.00 – 12.45 5 pamoka 
12.45 – 14.00 Pietūs, poilsis lauke 
14.00 – 17.30 Neformaliojo švietimo veikla, savarankiška veika 

 
 
19.3. 3-4 klasėse – 45 minutės: 
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Pamoka Pamoka prasideda Pamoka baigiasi 
1 8.00 8.45 
2 8.55 9.40 
3 9.50 10.35 
4 10.55 11.40 
5 12.00 12.45 
6 13.00 13.45 

 
 

20. Valandos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių ugdymosi 
poreikius, atsižvelgiant į gimnazijos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas. Valandos  
naudojamos: 

20.1.  1 val./sav. užsienio kalbai (anglų) mokyti 4 klasėje;  
20.2.  1 val./sav. kūno kultūrai mokyti 1 klasėje;   
20.3. 1 val./sav. individualioms ir grupinėms konsultacijoms 2-4 klasėse: gabiesiems mokiniams ir 

mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. 
21. Laikinosios grupės sudaromos atsižvelgiant į turimas mokymo lėšas. Mokinių laikinosios grupės 

sudaromos:  
21.1. individualioms ir grupinėms konsultacijoms 2-4 klasėse (mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų ir gabiesiems mokiniams). Skaičius grupėje iki 26 mokinių;  
21.2. klasės dalijamos į grupes pirmajai užsienio (anglų) kalbai mokyti, klasėje esant ne mažiau kaip 

21 mokiniui: 2a, 2b,  3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c klasėse.  
21.2. specialiajai pedagoginei pagalbai teikti (mokinių skaičius pogrupių pratybose 2-4 mokiniai, 

grupinėse pratybose – 5-8 mokiniai);  
22. Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų skaičius visiems 

klasės mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, neformaliojo švietimo 
programoms įgyvendinti skiriamos ugdymo valandos, dalyko, kuriam mokyti klasė dalijama į grupes, 
ugdymo valandos. 
 23. Gimnazija ugdymo procesą organizuoja grupinio mokymosi forma kasdieniu  vadovaujantis 
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“. 

24. Bendrosios programos ugdymo dalykams laikinosios grupės iš kelių klasių mokinių pagal 
gebėjimų grupes nesudaromos.  
 25. Bendrosios programos tikslų  siekiama, ugdymo turinį formuojant pagal dalykus. 
 26. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas pamoka ir kitomis mokymosi organizavimo 
formomis: 
 26.1. ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1–4 kl. 
numatomas, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos 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 “ patvirtinimo“; 
 26.2. ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (pvz., integruotos 
veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.), derinant Bendrosios programos ugdymo dalykų ir neformaliojo 
švietimo programų turinį: 
 26.2.1. ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo programų turinį) per dieną 
1 klasėje negali būti daugiau nei 5 pamokos, 2–4 klasėse – 6 pamokos. Į šį laiką neįskaičiuojamas 
pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas ir neformaliajam ugdymui skirtas laikas.  
 27. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo formomis, 
realizuojamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinio įgyvendinimas. 
 28. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų (pvz., sielovados 
centruose, muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje, bibliotekose, miesto Gamtos mokykloje, 
ir pan.). 
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 29. Gimnazija einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 
pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo metams skirtą 
ugdymo valandų skaičių. 
 

TREČIASIS SKIRSNIS 
BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 
 
 30. Ugdymo sričių/ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:    
 30.1. Dorinis ugdymas: mokiniai mokosi dorinio ugdymo – katalikų tikybos – visus mokslo metus.  
 30.2. Kalbinis ugdymas: 
 2018-2019 m. m. 1 ir 4 klasėse lietuvių kalbos mokoma pagal naują lietuvių kalbos  pradinio 
ugdymo programą, patvirtintą Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymo Nr.V- 46. 
 30.2.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 
klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas (pvz., naudojant 
mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir 
rašto darbus); 
 30.2 2. Pirmosios užsienio (anglų) kalbos mokymas: 
 32.2.2.1. pirmosios užsienio (anglų) kalbos mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo 
programos metais;  

30.2.2.2. užsienio (anglų) kalbos mokymui tėvai (globėjai) rašo prašymą gimnazijos direktoriui;  
30.2.2.3. užsienio (anglų) kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per 

savaitę. Gimnazija skiria 1 papildomą valandą iš valandų, skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti 
4a, 4b, 4c klasėse. 
 30.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  
 30.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto 
ugdymo laiko. Organizuojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius 
gebėjimus, todėl dalį (1/4)dalykui skiriamo laiko turėtų būti skiriama organizuoti ugdymą tyrinėjimams 
palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, 
laboratorijose; 
 30.3.2. socialiniams gebėjimams ugdytis rekomenduojama dalį (1/4) pasaulio pažinimo dalyko laiko 
skirti, ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., 
lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 
 30.4. Matematinis ugdymas organizuojamas vadovautis  Bendrosios programos matematikos 
dalyko programa ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rekomendacijomis, pagal 
galimybes naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios priemonės. 
 30.5. Kūno kultūra: 

30.5.1. viena kūno kultūros valanda per savaitę skiriama šokiui 1 – 4 klasėse; 
30.5.2 pirmoje klasėje kūno kultūrai skiriamos 1 valanda per savaitę iš privalomų pamokų skaičiaus 

ir viena valanda per savaitę lankyti aktyvaus judėjimo pratybas – iš valandų, skiriamų mokinių poreikiams 
tenkinti;  

30.5.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės  organizuojamos taip:   
30.5.3.1.mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;  
 30.5.3.2. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne gimnazijoje; 
 30.5.4. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu kartą per 
mėnesį  organizuojamos judriosios pertraukos. 
  30.6. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis): 
  30.6.1. Mokiniai, besimokantys pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (pvz. 
dailės, muzikos, sporto), pateikę pažymą iš neformaliojo švietimo įstaigos, gimnazijos direktoriaus įsakymu 
atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei pamoka yra 
paskutinė tvarkaraštyje. Už mokinių saugumą atsako mokinių tėvai. Atsiskaitymą už dalyko programą 
numato dalyką dėstantis mokytojas. 
 31. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas. Į Bendrosios 
programos ugdymo dalykų programų turinį ir auklėjamąją veiklą  integruojama:  
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 31.1.bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų pagrindai 
(Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK-2433“Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų 
programų patirtinimo“ 11 priedas „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“): 

 Mokymosi mokytis; 
 Komunikavimo; 
 Darnaus vystymosi, 
 Kultūrinio sąmoningumo; 
 Gyvenimo įgūdžių ugdymo; 

Šių programų atskirai planuoti ir vykdyti nereikia, jos yra integruojamos į Bendrosios programos turinį. 
 31.2 Prevencinės: 
 31.2.1. Alkoholio, tabako ir  kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, 
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006m. kovo 17d. Nr. ISAK-494  integruojama 
į auklėjamąją, popamokinę  veiklą  - 5 val. per mokslo metus (2 priedas); 
 31.2.2 Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios programos 
patvirtinimo“ (24 val. per mokslo metus); 
          31.2.3. 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 (temos 
numatomos ilgalaikiuose dalykų planuose). 
           31.2.4. ,,Zipio draugai“ – 1 kl.,  ,,Antras žingsnis“ 2-3 kl., Olweus patyčių prevencijos programos 3-4 
kl. 2018-2019 mokslo metais integruojamos į  klasės auklėjamąją  veiklą. 
          31.3. Etnokultūros ugdymo programa http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/rekomendacijos 
(temos numatomos lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, muzikos, dailės ir technologijų dalykų ilgalaikiuose 
planuose). 
          31.4. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  
2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 ,,Dėl ugdymo karjerai programos tvirtinimo“ (5 val. per mokslo 
metus) inegruojama į klasės auklėjamąją veiklą. 
 31.5. informacinių komunikacinių technologijų pradmenų ugdymo turinys integruojamas į dalykų. 
 
 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 
MOKINIŲ MOKYMOSI PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 
32. Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d įsakymu Nr. V-1309 patvirtintu Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 
aprašu,  Pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu  Panevėžio Kazimiero 
Paltaroko gimnazijos  direktoriaus įsakymu. Vertinimas skirtas padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip 
asmenybei; pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, priimti pagrįstus 
sprendimus. 

32. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslai:  
32.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, 

ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl 
tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos;  

32.2. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, 
gerinant mokymo(si) proceso kokybę;  

32.3. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį, mokslo metus) ar 
mokymosi pagal pradinio ugdymo programą rezultatus ir sertifikuoti;  

32.4. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus.  
33. Taikomas formuojamasis ugdomasis, diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas, 

įsivertinimas:  
33.1. Ugdymo(si) procese svarbus formuojamasis vertinimas, grįstas mokytojo ir mokinio sąveika 

ir palaikantis mokymąsi. Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, įsitraukimą, pastangas, 
mokymosi būdus, sunkumus ir padeda suprasti mokiniui, kas jau išmokta, ko dar reikia mokytis, kaip įveikti 
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sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi. Mokiniai, konsultuojami mokytojo, pagal kriterijus mokosi 
vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti pasiekimus ir pažangą.  

33.2. Diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus  atliekamas 
tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, skyriaus, programos dalies, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant 
diagnozuoti esamą situaciją: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, įvardinti mokinio stipriąsias 
ir silpnąsias puses, numatyti tolesnio mokymosi galimybes. 

33.2.1. per dieną atliekamas  vienas diagnostinis darbas (kontrolinis darbas, testas, kūrybinės 
užduotys. Darbo vertinimas fiksuojamas trumpais  komentarais raštu, elektroniniame Tamo dienyne. 4 
klasėse diagnostinių darbų vertinimas fiksuojamas procentine išraiška (10-100 proc.) 
Mokslo metų pabaigoje atliekami 2, 4 kl. Nacionalinio egzaminų centro organizuojami standartizuoti testai   
(lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo). 

33.2.3. informacija apie mokinio pasiekimus ir daromą pažangą kaupiama mokinių  darbų vertinimo 
aplankuose, elektroniniame Tamo dienyne (lietuvių kalbos, matematikos – ne mažiau kaip du kartus per 
mėnesį, kitų dalykų – vieną ir daugiau). 

33.3. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas pusmečio, mokslo metų pabaigoje, 
įrašant mokinių pasiektą dalyko mokymosi lygį (aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas) pagal pasiekimų 
požymius, aprašytus Pradinio ugdymo bendrojoje programoje. Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų 
lygio, įrašoma „nepatenkinamas“. Dorinio ugdymo pasiekimai vertinami padaryta arba nepadaryta pažanga: 
„p.p.“ arba „n.p.“ pagal pasiekimų požymius, aprašytus Pradinio ugdymo bendrojoje programoje. 

33.3.1. Apibendrinamasis vertinimas fiksuojamas:  
33.3.1.1.elektroniniame Tamo pradinio ugdymo dienyne  skyriuje ,,Mokinių mokymosi pasiekimų 

apskaita“ :  
33.3.1.2. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą  bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba 
nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje, įrašant „ p.p.“ arba „n.p.“;  

33.3.1.3. pusmečių ir metinėje pasiekimų ataskaitoje, vadovaujantis Pradinių klasių mokinių 
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu  Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos  direktoriaus 
įsakymu. 

33.3.2. baigus pradinio ugdymo programą mokytojas parengia pradinio ugdymo programos baigimo 
pasiekimų ir pažangos bei kompetencijų vertinimo aprašą, kuris padeda užtikrinti kiekvieno mokinio 
sėkmingą perėjimą prie mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programą. Aprašo kopija perduodamas 
mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą (3 priedas) 

34. Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu. Vertinimo 
(pripažinimo) ir įsivertinimo metodai bei procedūros, vertinami ir įsivertinami ugdymosi rezultatai, 
vertinimo informacijos panaudojimas atitinka ugdymo programose keliamus ugdymosi tikslus ir 
numatytus rezultatus. Pripažįstamos mokinio savarankiškai (savaiminio mokymosi būdu), dalyvaujant 
neformaliojo švietimo programose ir kitoje veikloje įgytos kompetencijos.  

35. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą, remiamasi 
bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba konkrečiam mokiniui 
pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo 
grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje, įrašant „ p.p.“ 
arba „n.p.“. 

36. Kompetencijos, ypač nuostatų dėmuo, vertinamos ir įsivertinamos mokinių ir mokytojo 
sąveikoje, dialoguose, diskusijose, renkant ir kaupiant kokybinius kompetencijų įrodymus (mokinių 
darbai, įvertinimai, įsivertinimai, komentarai, refleksijos) vertinimo aplankuose, veikia individualios 
pažangos stebėsenos sistema.  

37. Kognityvinių gebėjimų vertinimas (diagnostinio vertinimo užduotys, kontroliniai ir kiti 
vertinimo darbai, tarptautiniai ir nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai ir patikrinimai) vykdomas, 
taikant mokiniams iš anksto žinomus, su jais aptartus kriterijus, ir apima tris dėmenis:  

37.1. žinias ir supratimą (faktai, informacija, sąvokos, dėsningumas, teiginiai, simboliai, 
vienetai, pavyzdžiai, reikalingos priemonės), kurie būtini, kad mokiniai sėkmingai įsitrauktų į pažintines 
veiklas. Vertinant faktines žinias, tikrinama, kaip mokiniai įsimena, atpažįsta, apibrėžia, aprašo, nusako, 
iliustruoja pavyzdžiais, pasirenka priemones;  

37.2. žinių taikymo gebėjimus, kurie apima įvairių situacijų supratimą ir žinių panaudojimą 
problemoms tose situacijose spręsti. Vertinami mokinių gebėjimai palyginti, priešpriešinti, klasifikuoti, 
modeliuoti, susieti, interpretuoti, rasti sprendimus, paaiškinti, parodant supratimą;  



 
 

14

37.3. aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, būtinus, sprendžiant problemas, kuriant 
paaiškinimus, darant išvadas, priimant sprendimus, perkeliant įgytas žinias į naujas situacijas. Vertinami 
gebėjimai analizuoti, apibendrinti, interpretuoti, integruoti žinias, numatyti, prognozuoti, sudaryti, 
sukurti, formuluoti išvadas, apibendrinti informaciją ir pritaikyti naujoms situacijoms, kritiškai vertinti, 
argumentuoti, reflektuoti.  

38. Kriterijus vertinimui ugdymo(si) procese nustato mokytojai arba patys mokiniai, padedami 
mokytojo. Diagnostinių testų, tarptautinių ir nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų ir patikrinimų 
vertinimo kriterijai apibrėžiami iš anksto, kad mokiniai su mokytojais juos galėtų aptarti ir išsiaiškinti.  

39. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, gaunama ugdymo procese, 
panaudojama, nustatant mokinių mokymosi poreikius, pritaikant ugdymo turinį individualiai mokiniui, 
mokinių grupei ar klasei, aptariant mokymosi pasiekimus ir pažangą su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, 
rūpintojais). Tėvai apie jų mokinių mokymosi pasiekimus informuojami įrašais elektroniniame Tamo 
dienyne, įrašais mokinių sąsiuviniuose, aplankuose, ištaisius darbus. Taip pat informacija tėvams 
(globėjams) teikiama: 
-individualių pokalbių metu; 
-visuotinių tėvų susirinkimų metu; 
- klasių tėvų susirinkimuose; 
- atvirų durų dienų metu; 

40. Duomenys apie mokinių pasiekimus, gauti, atliekant tarptautinius ir nacionalinius mokinių 
pasiekimų tyrimus, diagnostinius testus, panaudojami, informuojant tėvus (globėjus, rūpintojus) ir 
visuomenę apie bendrojo ugdymo kokybę ir rezultatus, rengiant formaliojo ir neformaliojo švietimo 
programas, kuriant mokymo(si) medžiagą, aprūpinant gimnaziją priemonėmis, rengiant mokytojus ar 
tobulinant jų kvalifikaciją.  

41. Pradinio ugdymo programoje pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipažįsta su 
priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir 
individualią pažangą ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.  

42. Pradinio ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam vertinimui. 
Vertinami mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų mokinių pasiekimais.  

43. Pradinio ugdymo programoje mokinių pažangai ir pasiekimams fiksuoti ir vertinimo 
informacijai pateikti naudojami komentarai, vertinimo aplankai, kuriuos, mokytojo padedami, mokosi 
sudaryti patys mokiniai, kartu mokydamiesi įsivertinti ir savo pasiekimus. Mokinių pasiekimai 
pažymiais nevertinami. 

 
PENKTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 
 

44. Neformaliajam švietimui  valandos  skiriamos meninę, savanorystės, mokslinę ar kitą veiklą 
pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Veikla 
organizuojama ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų, numatant veiklų intensyvumą, periodiškumą, trukmę. 

45. Gimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių 
neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir atsižvelgdama į juos siūlo 
neformaliojo švietimo programas iki rugsėjo 5 d. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos 
atsižvelgiant į Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų 
kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu 
Nr. ISAK-991. Gali būti rengiamos ir siūlomos neformaliojo švietimo ugdymo programos, parengtos 
derinant Bendrosios programos dalykų programų ir neformaliojo švietimo turinį, kurios padeda gerinti 
mokinių pasiekimus, tobulinti bendrąsias kompetencijas (pvz., skaitymo, kūrybinių gebėjimų plėtojimo, 
gamtamokslinio tyrinėjimo, pažinimo ir pan.) (4 priedas). 

46. Mokinių skaičių neformaliojo švietimo grupėje 12 ir daugiau mokinių Gimnazijos tarybos 
posėdžio 2017-06-29 nutarimu, protokolo Nr. GT1-5. 

47. Neformaliojo švietimo veikla vykdoma pagal tvarkaraštį, apskaita vykdoma elektroniniame 
dienyne. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre. 
 48. Neformaliojo vaikų švietimo programos per mokinių atostogas nevykdomos. 
 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 
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 UŽSIENIEČIŲ, ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS 
ORGANIZACIJOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
49. Mokinio, baigusio užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio ugdymo programos dalį 

(toliau – tarptautinė pradinio ugdymo programa), įgyti pasiekimai pripažįstami gimnazijoje, remiantis 
mokinio turimais dokumentais (išrašais, pažymėjimais ir pan.). Gimnazija gali organizuoti įgytų pasiekimų 
patikrinimą. Jei nustatoma, kad reikalinga tikslinė pagalba programų skirtumams likviduoti, mokiniui 
sudaromas individualus ugdymo planas, kuriame nurodoma, kokia pagalba (atskirų ugdomųjų dalykų, 
lietuvių kalbos ar socialinių kultūrinių kompetencijų ir kt.) ir kaip bus teikiama. Individualus ugdymo planas, 
mokymosi galimybės aptariami su mokinio tėvais (globėjais). 
 50. Gimnazija priima atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės 
organizacijos pradinio ugdymo programos dalį (toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa), 
mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą, informuoja savivaldybės administracijos 
švietimo ir jaunimo reikalų skyrių ir numato atvykusio mokytis asmens tolesnio mokymosi 
perspektyvą, kurios tikslas – veiksmingai reaguoti į atvykusių mokytis asmenų poreikius ir, 
bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais atstovais, sudaryti mokiniams 
galimybes sklandžiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą: 
 50.1. išklauso atvykusiųjų asmenų lūkesčius ir norus dėl mokymosi kartu su bendraamžiais 
švietimo pagalbos poreikio ar poreikio tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

 50.2. aptaria gimnazijos teikiamos pagalbos formas ir būdus; gimnazijos, mokinio ir tėvų 
įsipareigojimus, sudarydama atskirą mokymo sutartį besimokantiems išlyginamojoje mobiliojoje 
grupėje. 

 50.3. parengia atvykusio mokinio įtraukties į gimnazijos bendruomenės gyvenimą planą: 
 50.3.1. numato apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę; 
 50.3.3. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais); 
 50.3.6. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau 

integruotis; 
 50.3.7. kai mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, organizuoja jo lietuvių kalbos 

mokymąsi intensyviu būdu išlyginamojoje grupėje, kartu užtikrina, kad dalį laiko jis mokytųsi kartu 
su bendraamžiais. Intensyviai lietuvių kalbos mokoma(si) iki vienerių metų, o pagalbos teikimas 
numatomas keleriems (2–4) metams.  
 51.Išlyginamoji grupė yra steigiama Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 
19 d. sprendimu Nr. 1-54-9 ,,Dėl išlyginamosios mobiliosios grupės užsieniečių vaikams Panevėžio 
Kazimiero Paltaroko vidurinėje mokykloje komplektavimo“. 

 52. Gimnazija rengia išlyginamosios  grupės ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį: 
 52.1. mokiniai išlyginamojoje grupėje gali mokytis visų tos klasės ugdymo plano dalykų, 

tik tam tikros ugdymo srities (lietuvių kalbos, užsienio kalbos (anglų), matematikos, pasaulio 
pažinimo menų, kūno kultūros) dalykų ar vieno dalyko;  

 52.3. mokiniams ugdymo plane gali būti siūloma įvairių dalykų modulių: pasiekimų 
spragoms kompensuoti, dalyko žinioms ir gebėjimams gerinti, naujam dalyko turiniui išmokti ir kt. 

 53. Gimnazija bendradarbiauja su išlyginamojoje grupėje besimokančiųjų tėvais (globėjais, 
rūpintojais), nuolat teikia informaciją apie mokinių daromą pažangą. 

 54. 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“. 

 55. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti 
Lietuvos Respublikoje, vaikų ugdymas išlyginamojoje laikinojoje grupėje organizuojamas 
vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti 
Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose 
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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“. 

56. Mokiniui, nemokančiam ar nepakankamai mokančiam lietuvių kalbą, bet pageidaujančiam 
einamaisiais metais mokytis pagal Bendrąją programą gimnazija sudaro sąlygas tobulinti lietuvių kalbos 
gebėjimus, organizuodama papildomą, individualų lietuvių  kalbos mokymą, skiriant ugdymo valandų iš 
mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamų valandų.  
 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 
MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 
57. Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga nuolatinė 

kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu namie 
mokomi pagal Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė 
kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos 
aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 
ISAK-1836 (Žin., 2007, Nr. 100-4088).  

58. Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, mokymas namie 
nustatomas ir organizuojamas pagal mokinių mokymo  namie organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 
gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-263 ,,Dėl gimnazijos mokinių mokymo namie 
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:  

58.1. Bendroji programa įgyvendinama ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo dalykus.  
Įgyvendinamos visos Bendrosios programos dalykų programos, išskyrus kūno kultūros, šokio programą;  

58.2. suderinus su mokinio tėvais (globėjais) ir atsižvelgusi į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo 
rekomendacijas, rengiamas individualus mokinio ugdymo namie planas (pritaikoma Bendroji programa, 
numatomas ugdomųjų veiklų tvarkaraštis);  

58.3. mokinys gydytojo leidimu dalį ugdymo valandų / pamokų gali lankyti gimnazijoje. Šios 
ugdymo valandos /pamokos įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą;  

58.4. namie savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu mokomam mokiniui 1–3 klasėse 
skiriama 9 savaitinės ugdymo valandos, 4 klasėse – 11 ugdymo valandų.  

 
IV SKYRIUS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 
(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 
BENDROSIOS NUOSTATOS IR INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 
59. Gimnazija, rengdama gimnazijos ar mokinio individualųjį ugdymo planą, sudaro sąlygas 

mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą 
bei būtiną švietimo pagalbą.  

60. Gimnazija mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja, 
vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. 
įsakymu Nr.V-260 ir atsižvelgia į: 

60.1. pradinio ugdymo programą; 
60.2. mokymosi formą (grupinė, pavienė) ir mokymo proceso organizavimo būdą 

(kasdienis, savarankiškas); 
60.3. specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę pagal specialiųjų ugdymosi poreikių 

vertinimo išvadas, pedagoginės psichologinės tarnybos, gimnazijos vaiko gerovės komisijos, 
švietimo pagalbos specialistų rekomendacijas. Mokinio reikmes gali keisti specialiųjų  pratybų ir 
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individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių per mokslo metus (numato specialusis 
pedagogas); gali trumpinti pamokų trukmę 5 minutėmis, o šį laiką skirti mokinio  sveikatą 
tausojančioms pertraukoms organizuoti, padedant mokytojo padėjėjui; gali keisti dalykams skirtų 
pamokų skaičių: planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų skaičių, skirtą profesinei 
karjerai, socialinei veiklai, siekiant plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius; 

60.4. gimnazijos galimybes (specialistų komandą - teikiama logopedo, specialiojo 
pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo švietimo pagalba; 
ugdomąsias/mokymo(si) aplinkas (klasės, specialistų kabinetai ir kt.), turimas mokymo ir švietimo 
pagalbos lėšas,  mokymo priemones);  

61. Gimnazija ugdymo plane, mokinio individualiajame ugdymo plane, atsižvelgusi į 
mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi formą ir bendradarbiaudama su 
mokiniu ir/ar jo tėvais (globėjais, rūpintojais) bei švietimo pagalbos specialistais: 

61.1. išlaiko mokiniui Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytą minimalų pamokų skaičių 
pradinio ugdymo programai įgyvendinti; 

61.2. užtikrina ugdymo nuoseklumą, tęstinumą. 
61.3. formuoja nuolatines ir laikinąsias grupes, pogrupius iš tos pačios ar skirtingų klasių 

mokinių, su kuriomis dirba specialusis pedagogas/logopedas. Mokinių skaičius grupėje yra 5-8 
mokiniai, pogrupyje 2-4 mokiniai. 

62. Individualaus ugdymo planas rengiamas mokiniui pagal pedagoginės psichologinės 
tarnybos, gimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, ugdymo formą ir mokymo 
organizavimo būdą, gimnazijos galimybes: 

62.1. pagal pradinio ugdymo pritaikytą ir pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 
turinčiam vidutinių, didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių; 

62.2. individualų ugdymo planą rengia direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už 
specialųjį ugdymą, specialusis pedagogas bendradarbiaujant su dėstančiais dalykų mokytojais. 

62.3. rašytinės individualaus ugdymo plano formos sudaromos bendradarbiaujant 
mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo pagalbos 
specialistams ir kitoms institucijoms, kurias kviečiasi esant poreikiui kaip konsultantus. 

 63. Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų, 
rūpintojų) pritarimu, mokinys, turintis vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi 
poreikių: 

63.1. dėl klausos sutrikimo, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, 
skaitymo ir/ar rašymo sutrikimų, intelekto (taip pat ir nepatikslintą intelekto sutrikimą), judesio ir 
padėties , dėl bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius inplantus taip pat turintis 
mokymosi sunkumų dėl nepalankios aplinkos gimnazijos direktoriaus įsakymu gali vėliau pradėti 
mokytis pirmosios užsienio kalbos, mokytis tik vienos užsienio kalbos arba pradėti vėliau mokytis 
antrosios užsienio kalbos; 
   63.2. mokinys, turintis klausos sutrikimą (išskyrus nežymų) gimnazijos direktoriaus 
įsakymu gali nesimokyti muzikos. 
   63.3. judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų (išskyrus lengvus) turintis mokinys 
gimnazijos direktoriaus įsakymu gali nesimokyti technologijų, tuo metu gali gauti specialiąją 
pedagoginę pagalbą.  
 

ANTRASIS SKIRSNIS 
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

64. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir 
pasiekimai vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis 
pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 41-43 punktų nuostatomis, bei pradinių klasių 
mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo gimnazijoje tvarkos aprašu, patvirtintu 
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-259. 
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65. Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo dalykų programą, mokymosi 
pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus 
pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo 
pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko 
sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), mokinio pasiekimų vertinimas ir pa(si)tikrinimų 
būdai, mokymo(si) priemonės. 

66. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą  
mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama gimnazijoje. 
Susitarimai priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius 
ugdymosi poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo būdai: 
vertinimo įrašai elektroniniame dienyne, aprašai individualizuotų dalykų programų atitinkamose 
skiltyse; padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama elektroninio dienyno skiltyje, įrašant ,,p. p.“, 
,,n. p.“. 
 
 

TREČIASIS SKIRSNIS 
ŠVIETIMO PAGALBOS (PSICHOLOGINĖS PAGALBOS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS 
PAGALBOS, SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS IR SPECIALIOSIOS) TEIKIMAS 

 
67. Gimnazija švietimo pagalbą mokiniui (specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, 

psichologinę ir specialiąją) teikia vadovaujantis teisiniais aktais ir įgyvendindama pedagoginės 
psichologinės tarnybos ar gimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. Švietimo pagalbos 
paskirtis – didinti ugdymo veiksmingumą. 

68. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 
68.1. vadovaujantis specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo gimnazijoje tvarkos aprašu, 

patvirtintu, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu 
Nr. V-265 ,,Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo gimnazijoje tvarkos aprašo 
patvirtinimo“: 
            68.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, 
keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir 
teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys (neišskiriant mokinių 
iš kitų tarpo) ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai; 

68.3. specialiųjų pratybų forma: individualių, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), grupėms 
(5–8 mokiniai); 

68.4. specialųjį ugdymą(si) ir/ar švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam 
mokiniui skiria Pedagoginė psichologinė tarnyba, įvertinusi pedagoginiu, psichologiniu, 
medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, rekomendavus gimnazijos Vaiko gerovės komisijai. 

68.5. gimnazijoje specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam 
mokiniui teikia: 

68.5.1. logopedas – 1-4 klasių mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų ir  kuriems 
nustatyti skaitymo ir rašymo sutrikimai, skiriama po 1-5 specialiąsias pratybas per savaitę grupinėms, 
pogrupinėms, individualioms logopedinėms pratyboms ne pamokų metu; 

68.5.2. specialusis pedagogas – 1-4 klasių mokiniams pamokų metu. Mokiniams skiriama po 1-3 
lietuvių kalbos ir matematikos bei kitų dalykų (pagal poreikį) specialiąsias pratybas per savaitę pamokų metu  
arba po jų. 

69. Specialiosios pagalbos (mokytojo padėjėjo) organizavimas: 
69.1. teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo gimnazijoje tvarkos aprašu, 

patvirtintu Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu 
Nr.V-266:  

69.2. mokytojo padėjėjo pagalba teikiama nedidelių, vidutinių, didelių ir labai didelių 
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdymo proceso metu (pamokų, pertraukų, 
popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu). 
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69.3. mokytojo padėjėjas padeda mokiniui ar ir mokinių grupei atlikti su ugdymusi, 
savitarna, savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai 
naudotis ugdymui skirtomis techninėmis pagalbos priemonėmis, teikia teksto skaitymo ir 
konspektavimo bei kitas paslaugas. 

70. Psichologinė pagalba mokiniui teikiama vadovaujantis psichologinės pagalbos teikimo 
gimnazijoje tvarkos aprašu, patvirtintu, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktoriaus 
2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-274 ,,Dėl psichologinės pagalbos teikimo gimnazijoje tvarkos 
aprašo patvirtinimo“:  

70.1. psichologinę pagalbą teikia gimnazijos psichologas. Psichologinė pagalba teikiama pamokų ir 
ne pamokų metu pagal poreikį.  

70.2 teikiamos pagalbos formos: konsultavimas, įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi 
poreikių vertinimą, mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, švietimas 
(mokinių, tėvų, mokytojų), psichologinių problemų prevencija ir tiriamoji veikla).  

71. Socialinė pedagoginė pagalba mokiniui teikiama vadovaujantis socialinės pedagoginės pagalbos 
teikimo gimnazijoje tvarkos aprašu, patvirtintu, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos 
direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.V-264 ,,Dėl socialinės pedagoginės pagalbos 
teikimo gimnazijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ . Socialinę pedagoginę pagalbą teikia gimnazijos 
socialinis pedagogas: 

71.1. socialinė pedagoginė pagalba teikiama pamokų ir ne pamokų metu pagal poreikį. 
71.2. socialinės pedagoginės pagalbos teikimo sritys: 
71.2.1. konsultavimas - mokinio, mokinių grupės, mokytojų, tėvų ( globėjų, rūpintojų), siekiant padėti 

išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje, padedant mokytis ir kitaip elgtis; 
 71.2.2. tyrimų organizavimas - aplinkos poveikio mokinio(-ių) ugdymosi sunkumams nustatyti analizė; 
 71.2.3. socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas - mokymas priimti sprendimus ir spręsti problemas, 
kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, skatinimas pažinti save, laikytisvisuomenei priimtinų elgesio normų, 
valdyti emocijas, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius ir kt; 
            71.2.4.  elgesio korekcija - socialiai priimtino elgesio modeliavimas; 
 71.2.5. nusikalstamumo, gimnazijos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, 
savižudybių ir kitų neigiamų socialinių veiksmų prevencija; 

72. Specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo), mokytojo 
padėjėjo pagalba derinama tarpusavyje. 

 
KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 
 

73. Dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis gimnazijoje specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis mokymo namie organizavimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-263 ,,Dėl gimnazijos 
mokinių mokymo namie organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Ugdymo turinys formuojamas 
parenkant ugdymo sritis, pritaikant dalykų programas pagal šių mokinių gebėjimus, ugdymosi poreikius ir 
atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas.  

74. Dėl ligos ar patologinės būklės negalintiems mokytis gimnazijoje specialiųjų ugdymosi poreikių 
turintiems mokiniams, neturintiems intelekto sutrikimų, skiriamas Bendrojo plano 57.5 punkte nurodytas 
valandų skaičius: 1-3 klasėje 9 pamokos, 4 klasėje – 11 pamokų, iš kurių 1–2 pamokos gali būti skiriamos 
galima skirti specialiajai pedagoginei pagalbai (pratyboms). Dalį ugdymo laiko gydytojo leidimu gali lankyti 
gimnazijoje. 

75. Neprigirdintį mokinį namie ugdantis logopedas ar specialusis pedagogas, atsižvelgdamas į 
individualius mokinio gebėjimus ir klausos sutrikimo laipsnį, kartu su tėvais (globėjais) individualiai pritaiko 
mokiniui programą, lavina vaiko gebėjimus, konsultuoja tėvus (globėjus).  

76. Turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl nežymaus intelekto sutrikimo mokiniams, mokyti 
namie skiriamos 8 ugdymo valandos per savaitę. Šios valandos skiriamos kalbiniam, matematiniam, 
socialiniam ugdymui ir specialiosioms pamokoms mokinio specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti.  

 
----------------------------------------------- 
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