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ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJOS  

2020–2021 METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO 

PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2020–2021 metų pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji 

ugdymo planai (toliau – Bendrieji ugdymo planai) reglamentuoja pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programų, mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių pritaikytų programų, ugdymo programų (toliau – Ugdymo 

programos) ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimą. 

2. Gimnazijos bendrųjų ugdymo planų tikslai: 

2.1. apibrėžti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymo bendruosius 

reikalavimus; 

2.2. organizuoti procesą taip, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) 

rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

3. Gimnazijos bendrųjų ugdymo planų uždaviniai: 

3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms 

įgyvendinti; 

3.2. atsižvelgiant į atliktus diagnostinius testus, tyrimus, numatyti gaires ugdymo procesui 

gimnazijoje įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius; 

3.3.  individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį; 

3.4. tikslingai planuoti ir organizuoti ugdymą, optimizuojant mokymosi krūvius; 

3.5. sudaryti galimybes mokiniams pasiekti geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgyti mokymuisi 

visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

4. Mokyklos ugdymo turinys įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo 

programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 

26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų 

programų patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), 

Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis 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), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-

1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos 



koncepcija), Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų 

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

mokymo organizavimo tvarkos aprašas), 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų 

pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-

413 ,,Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos 

bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“, 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio  ugdymo programų bendrųjų ugdymo planais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu 

Nr. V-417 ,,Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio  

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, gimnazijos strategijos 

planu, veiklos planu ir kt.  

5. Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos: 

Gimnazijos ugdymo planas – gimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo dalyko programos 

dalis.  

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinio žinioms, 

gebėjimams, įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti 

skiriama ne mažiau kaip 30 minučių. 

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai 

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 

               Ugdymo plano projektą parengė  darbo grupė, patvirtinta gimnazijos direktorės 2020 

m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V3-52. 

 

I SKIRSNIS. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 

6.  Ugdymo organizavimas 2020-2021 mokslo metais: 

6.1. Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasės mokiniams – 175 ugdymo dienų, 5–8, I–III 

gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo diena, IV gimnazijos klasės mokiniams – 

165 ugdymo dienos. 

6.1.1. Pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme ugdymo procesas skirstomas 

trimestrais. 

6.1.2. Ugdymo procesas skirstomas: 

2020–2021 mokslo metai 

 

Klasės 

,,0

“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 I G II 

G 

III 

G 

IV G 

Mokslo ir 

žinių diena/ 

Ugdymo 

proceso 

pradžia 

2020-09-01 

I trimestro 

trukmė 

2020 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. gruodžio 11 d.  

II trimestro 2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. kovo 12 d. 



 

Suderinta su Gimnazijos taryba 

Pastaba: * IIG klasės mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. 

** IVG klasės mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko įskaitas ar 

brandos egzaminus. 

7.2. IV klasės mokiniui laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu švietimo ir 

mokslo ministro nustatytu laiku, suteikiama laisva diena prieš egzaminą. Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.  

7.3. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. 

7. Paskelbus ekstremalią padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, 

nustačius ypatingąją epideminę padėtį, mokiniai gali neateiti į mokyklą.  Jei oro 

temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 

25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8, IG-IVG  klasių mokiniai. Jei 

oro temperatūra 28 laipsnių šilumos – sudaromos tinkamos sąlygos (sutrumpintos 

pamokos, išvykos, netradicinės pamokos ir pan.). Oro temperatūrai esant 30 

laipsnių aukštesnei 1-8 ir IG-IVG kl. mokiniai gali neateiti į mokyklą ir ugdymo 

procesas lauke neorganizuojamas. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų 

skaičių. 

8. Direktorius priima sprendimą dėl ugdymo proceso koregavimo informuodamas 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrių. 

9. Gimnazijoje nustatomas adaptacinis laikotarpis 5 klasės ir naujai į gimnaziją 

atvykusiems mokiniams – 1 mėn. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir 

pasiekimai vertinami teigiamais pažymiais. 

 

II SKIRSNIS. GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO TURINIO FORMAVIMAS IR 

ĮGYVENDINIMAS 

 

10.     Rengiant ugdymo planą siekiama užtikrinti įgyvendinamų ugdymo programų 

tęstinumą, nuoseklumą, nustatytą Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

trukmė  

III trimestro 

trukmė 

2021 m. kovo 15 d. – 2021 

m. birželio 9 d. 

2021 m. kovo 15 d. – 2021 m. 

birželio 23 

2021-

05-23 

Rudens 

atostogos 

2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d. 

Žiemos 

(Kalėdų) 

atostogos  

2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d. 

Žiemos 

atostogos 

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

Pavasario 

(Velykų) 

atostogos 

    2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d. 

Ugdymo 

proceso 

pabaiga 

2021-06-09 2021-06-23 2021-

05-23 

Ugdymo 

proceso 

trukmė 

savaitėmis  

35 37 33 

Vasaros 

atostogos 

2021-06-10 –  

2021-08-31 

2021-06-24 - 2021-08-31 



ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą, patvirtinimo“, 

perimamumą ir didinti mokinių galimybes rinktis dalykus ar jų modulius. 

11.  Formuojant gimnazijos ugdymo turinį remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų tyrimų, 

gimnazijos veiklos įsivertinimo duomenimis.  

12. Ugdymo turinys gimnazijoje planuojamas pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programoms 2019-2020  mokslo metams. Pamokų skaičius Bendruosiuose 

ugdymo planuose taip pat nurodomas vieneriems mokslo metams. 

13. Gimnazija, įgyvendindama pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 

sudaro sąlygas mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų gimnazijos  

darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai 

sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir savalaikį reagavimą į patyčių ir 

smurto apraiškas. Gimnazijoje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka 

rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia gimnazijos vaiko 

gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir 

jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d.   įsakymu Nr. V-391 ,,Dėl švietimo ir mokslo 

ministro  2011 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. V-579 ,,Dėl mokyklos vaiko gerovės 

komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“.  

14. Gimnazija įgyvendindama Pradinio, Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programas, 

vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu 

Nr. V-773  (toliau – Higienos norma).  

15.  Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė: 1 

klasėje –35 min., 2-8 ir IG-IVG klasėse - 45 min. 

15.1. Pamokų tvarkaraštis, kai ugdymas organizuojamas įprastu būdu: 

 

2-8 ir IG-IVG kl. mokiniams 1 klasės mokiniams  

Pamoka  Laikas  Pertraukų 

trukmė 

Pamoka Laikas Pertraukų 

trukmė 

1 pamoka     8.00 -  8.45 5 min.  1 pamoka     8.00 - 8.35 15 min. 

2 pamoka     8.50 –  9.35 10 min.  2 pamoka     8.50 – 9.25 20 min. 

3 pamoka     9.45 –  10. 30  30 min 3 pamoka     9.45 – 10.20 40 min. 

4 pamoka     11.00 –11.45 15 min.  4 pamoka     11.00 – 

11.35 

25 min. 

5 pamoka     12.00 –  12.45 10 min. 5 pamoka     12.00 – 

12.35 

20 min. 

6 pamoka     12.55 -  13.40 10 min. 6 pamoka 12.55 – 

13.30 

 

7 pamoka     13.50 – 14.35 10 min.    

8 pamoka     14.45 – 15.30     

 

15.2. Pamokų tvarkaraštis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.  

 

2-8 ir IG-IVG kl. mokiniams 1 klasės mokiniams  

Pamoka  Laikas  Pertraukų 

trukmė 

Pamoka Laikas Pertraukų 

trukmė 

1 pamoka     8.00 -  8.45 10 min.  1 pamoka     8.00 - 8.35 20 min. 

2 pamoka     8.55 –  9.40 20 min.  2 pamoka     8.55 – 9.30 30 min. 

3 pamoka     10.00 –  10.45  20 min 3 pamoka     10.00 – 10.35 30 min.  

http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=147670&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#5z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=147670&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#6z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=147670&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#7z


4 pamoka     11.05 –11.50 20 min.  4 pamoka     11.05 – 11.40  30 min. 

5 pamoka     12.10 –  12.55 10 min. 5 pamoka     12.10 – 13.45  20 min. 

6 pamoka     13.05 -  13. 50 10 min.  13.05 - 13.40  

7 pamoka     14.00 – 14.45 10 min.    

8 pamoka     14515 – 15.40     

 

15.3. Nuotolinio ugdymo atveju tvarkaraštis koreguojamas. 

Suderinta su Gimnazijos taryba 

 

16. Ugdymo valandų skaičių mokiniui per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų 

skaičius visiems mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams 

tenkinti. Neformaliojo  švietimo programoms įgyvendinti skiriamos valandos 

neįeina į ugdymo valandų skaičių mokiniui per savaitę. 

17.  Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų 

skaičius visiems mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams 

tenkinti, neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos valandos, 

dalyko, kuriam mokyti klasė dalijama į grupes, ugdymo valandos. 

18. Mokytojai, remdamiesi dalyko programai skirtų pamokų skaičiumi, ilgalaikius  

planus, programas (pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams, 

neformaliajam švietimui) pritaiko mokslo metams, pritaikytas, individualizuotas  

dalyko programas –trimestrams. 

19.  Mokytojai dalykų ilgalaikius ugdymo planus, programas (pasirenkamiesiems 

dalykams, dalykų moduliams, neformaliajam švietimui), dalyko individualizuotas 

programas rengia ir detalizuoja pagal gimnazijos priimtą formą.  Priedas  1  

20. Mokiniams, be privalomojo ugdymo turinio dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo 

planų,  gimnazija siūlo pasirinkti pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, kurių 

turinį nustato švietimo ir mokslo ministro patvirtintos ir (arba) gimnazijos parengtos 

ir gimnazijos vadovo patvirtintos programos. Gimnazija, rengdama pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių turinį, vadovaujasi Bendraisiais formaliojo švietimo 

programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl Bendrųjų formaliojo 

švietimo programų reikalavimų patvirtinimo“. Priedas  2 

21. Rengiamas pamokos planas (privaloma: pamokos tema,  pamokos uždavinys, 

vertinimas, integruota veikla).  

22. Prieš  pamokas, tarp ir po pamokų mokiniai turi galimybę užsiimti fiziškai aktyvia 

veikla, kuri praplečia kūno kultūros pamokų turinį. (stalo tenisas, šokiai, lauko 

treniruokliai, sporto užsiėmimai sporto salėje vakarais). 

23. Neformalusis švietimas organizuojamas: 

23.1. skiriant valandos būreliams atsižvelgiant į mokinių bei jų tėvų  poreikį 

(atsižvelgiant į mokymo lėšas),  

23.2. NVŠ (sudarant sutartį su NVŠ vykdytoju); 

23.3.  bei vykdant projektus (kultūrinė – pažintinė veikla), kūrybinės dirbtuvės; 

23.4. organizuojant neformaliojo švietimo veiklas po pamokų ( bendruomenei naudingos 

veiklos, skirtos ugdymo turinio formavimui – integruotų programų bei projektų 

įgyvendinimas). 

24. Už neformaliojo švietimo programų organizavimą ir vykdymą atsakingas 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

25. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius gimnazija žymi 

Mokinių registre. 

 

III SKIRSNIS. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO 

SUDARYMAS 

 



26. Siekiant padėti mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas sudarant 

mokinio individualų ugdymo planą, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip 

pagal savo išgales pasiekti kuo aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti asmeninę 

atsakomybę dėl sąmoningo mokymosi, gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus. 

26.1. Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, 

vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, mokyklos pasiūlymais ir atsižvelgdamas į 

tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius renkasi 

mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl brandos darbo III ar IV 

gimnazijos klasėje,  suderintą su gimnazijos galimybėmis ir pasiūla pasirengia 

individualų ugdymo planą. Priedas 3   

26.2. Specialiųjų ugdymosi poreikius turinčio mokinio individualus ugdymo planas – tai 

kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi 

planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, prisiimti asmeninę atsakomybę už 

mokymąsi. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas ir įgyvendinamas 

bendradarbiaujant klasių auklėtojams, mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams) ir gimnazijos vadovams, švietimo pagalbos specialistams. 

Priedas 4  

 

IV SKIRSNIS. UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. 

  

27. Gimnazija yra pripažinta sveikata stiprinančia mokykla – vykdoma  programa  ,,Mes 

už sveiką jaunystę“. Programa apima „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų prevencijos programa,  patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494, 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. 

27.1. ,,Mes už sveiką jaunystę“ integruojama į ugdymo dalykus, neformalųjį švietimą, 

klasių vadovų veiklą, projektinę veiklą ir pan.  

27.2. Į ugdymo turinį, karjeros ugdymą, klasių auklėtojų veiklą, kultūrinę – pažintinę 

veiklą integruojama veikla, susijusi su nacionalinio saugumo klausimais, informacinio 

raštingumas, verslumas, antikorupcinis ugdymas. 

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

mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159. 

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

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72. Ši programa gali būti 

integruojama su kultūrine – pažintine veikla, socialine veikla, pilietine veikla. 

30. Pradinio ugdymo etninė kultūra integruojama į ugdymo turinį (Priedas 5); 

31. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos 

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

651 (Priedas 6). 

32. Visų dalykų mokytojai, planuodami dėstomo dalyko turinį, pasirenka klasės lygiui ir 

dalykui tinkamas privalomos integruoti „Ugdymo karjerai“ programos temas ir 

įrašo jas į ilgalaikį planą. Rekomenduojama, kad kiekvienai klasei kiekvienas 

dalyko mokytojas pravestų bent vieną integruojamos programos pamoką. Priedas 7 

33. Visų dalykų metodinės grupės ar mokytojai individualiai, planuodami dėstomo 

dalyko turinį, pasirenka klasės lygiui ir dalykui tinkamas kitos gimnazijoje 

privalomai integruojamos programos arba kito dalyko programos turinio dalies 

temas, suderina su kitų dalykų mokytojais ir jas įrašo į ilgalaikį planą. 

Rekomenduojama, kad kiekvienas dalyko mokytojas per mokslo metus organizuotų 

bent vieną integruotą pamoką. Priedas 8 (,,Mes už sveiką jaunystę“, „Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos“, „Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai“). 



34. Lietuvių kalbos ir literatūros, gimtosios kalbos (lenkų) ir istorijos mokytojai 

integruoja „Etninės kultūros bendrąją programą“, bei „Laisvės kovų istorijos 

programą“; 

35. Menų dalykų ir technologijų dalykų  mokytojai integruoja „Etninės kultūros bendrąją 

programą“. 

36. Žmogaus sauga mokykloje vykdoma pagal Žmogaus saugos bendrąsias programas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. 

įsakymu Nr. V-1159 ir Pirminių priešgaisrinės saugos žinių mastas bendrojo 

ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 

V-1192/1V-594. 

36.1. Žmogaus sauga vidurinio ugdymo programoje integruojama į fizikos, chemijos, 

kūno kultūros ir biologijos dalykus; 

36.2. Žmogaus sauga pradinio ugdymo programoje integruojama į dalykų ugdymo 

programas; 

37. 5 klasėje mokoma pagal Bevariklio transporto priemonių vairuotojų rengimo 

programą. Mokslo metų pabaigoje išduodami  bevariklio transporto priemonių 

vairuotojų pažymėjimai (pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2007 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK -716 patvirtintą tvarką). Už programos 

įgyvendinimą  atsako klasės auklėtojai. 
38. Dienyne  integruojamųjų  pamokų  apskaitai  užtikrinti  šalia pamokos temos 

nurodomi dalyko, kuris integruojamas, kodai ( UK (ugdymas karjerai), ŽS 
(Žmogaus sauga), SU (Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 
programa), ATP (Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
prevencijos programa).  

39. Klasės auklėtojai irgi planuoja programų veiklą (UK, SU, ATP,  ŽS, socialinė 

veikla, kultūrinė – pažintinė veiklą). 

40. Gimnazijoje sudaromos  sąlygos mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, 

aktyviai veikti, tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei 

virtualiose aplinkose, dalį formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklų organizuojant 

už gimnazijos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairios paskirties įstaigose ir pan.).   

Mokytojai  dirbdami panaudoja gimnazijos aplinką:  šiuolaikines mokymo 

technologijas, internetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, modernią kabinetų ir 

klasių įrangą, biblioteką, sporto įrangą ir kt.  

41. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurio ugdymo programas 

pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) 

yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Atsižvelgiant  į Pagrindinio 

ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose numatytą turinį ir pasiekimus, 

mokinių amžių,  veikla siejama su gimnazijos ugdymo tikslais, bet ir su mokinių 

mokymosi poreikiais . Priedas 9 (3  akademinių valandų trukmės veikla atitinka 4 

pamokų trukmei) 

42. Gimnazijos metodinė taryba, mokytojų taryba, metodinė grupė, siekdamos priartinti 

mokymąsi prie gyvenimo aktualijų, priima sprendimus dėl dalykų, kurių ugdymo 

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

Integruotoje pamokoje siekiama integruojamųjų dalykų programose numatytų 

mokinių pasiekimų. 

43. Gimnazijos metodinės grupės analizuoja, kaip mokymosi procese įgyvendinamos 

integruojamųjų dalykų programos, ugdymo proceso diferencijavimas ir priima 

sprendimus dėl tolesnio integravimo bei diferencijavimo. 

44. Pagrindiniame ugdyme eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti 

privaloma: 

44.1. Gamtos mokslų dalykų turinyje būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui 

skirtų pamokų per mokslo metus; 



44.2. Socialinių mokslų dalykų turinyje skiriama ne mažiau kaip 10 procentų dalykui 

skirtų pamokų per mokslo metus. 

45. Integruotos pamokos, veiklos planuojamos ilgalaikiuose planuose. 

46. Socialinė-pilietinė  veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso 

dalis. Veikla gali būti vykdoma ugdymo proceso, skirto kultūrinei, meninei, 

pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai, metu. Socialinė veikla 

siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, 

savanorystės veikla, vykdomais projektais, kultūrinėmis ir socializacijos 

programomis.  

46.1.     Socialinei-pilietinei veiklai skiriama: 5-6 kl. – ne mažiau10 val., 7-8  kl. - ne 

mažiau15 val.,, IG - IIG kl.- ne mažiau 15 val., ; IIIG – IVG kl. – ne mažiau 20 val. 

Suderinta su Gimnazijos taryba 

46.2.     Veikla organizuojama nuosekliai per mokslo metus; 

46.3.      Už socialinės veiklos apskaitą atsakingi klasės auklėtojai, jį fiksuojama el. dienyne. 

46.4.     Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys. Organizuojant 

socialinę-pilietinę veiklą, mokinys gali ją atlikti savarankiškai ar bendradarbiaudamas su 

asociacijomis bei savivaldos institucijomis ir kt.  

 

V SKIRSNIS. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS  

 

47. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra gimnazijos ugdymo turinio dalis ir 

dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant 

mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis 

programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata. 

48. Planuojant mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, 

pažangos ir pasiekimų vertinimą atsižvelgiama į pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją. 

49. Mokinių  pažanga  fiksuojama el. dienyne ,,Mano dienynas“. 

50. Planuodamas 1-os klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis – išvada apie 

vaiko pasiekimus. 

51. Planuodami 5-os klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojai susipažįsta su 

pradinio  ugdymo mokytojų parengtomis rekomendacijomis – išvada apie vaiko 

pasiekimus.  

52. Pradinio ugdymo programoje vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas 

formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas: 

52.1.     Mokytojas vadovaujasi: 

52.1.1.  Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos  pradinių klasių mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu (patvirtintas Butrimonių Anos 

Krepštul gimnazijos direktorės 2019-07-02 įsakymu Nr. V3-98) Priedas 11 

52.1.2. Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos  pagrindinio ir vidurinio ugdymo  

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos  aprašu patvirtintas Butrimonių A. 

Krepštul gimnazijos direktorės 2019-07-02 įsakymu Nr. V3-98)  Priedas  10 

Suderinta su Gimnazijos taryba  

53. Klasės auklėtojai ir dalykų mokytojai užtikrina, kad mokiniai ir jų tėvai (globėjai, 

rūpintojai) ugdymo procese laiku gautų mokytis padedantį vertinimą žodžiu ir raštu. 

Už priežiūrą atsakinga – direktorės pavaduotoja ugdymui.  

 

VI SKIRSNIS. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

54. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą ugdomoji veikla (derinant 

formaliojo ir neformaliojo švietimo ugdymo turinį), 1 klasėje gali trukti ne ilgiau 

nei 5 pamokos per dieną, 2-4 klasėje ne ilgiau nei 6 pamokos per dieną. Mokiniui 



kuris mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, negali būti daugiau 

kaip 7 pamokos per dieną. 

55. Mokiniui mokymosi pagalbai organizuoti skirta trumpalaikė ar ilgalaikė 

konsultacija, atsižvelgiant į mokinių mokymosi galias. Mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) panaudojant elektroninį dienyną ar kitu būdu informuojami apie mokinio 

daromą pažangą jam suteikus mokymosi pagalbą.  

56. Trumpos konsultacijos teikiant pagalbą neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį.  

57. Tausojant mokinio sveikatą, optimizuojant mokymosi krūvius gimnazijoje, 

vykdoma mokinių mokymosi krūvio bei skiriamų namų darbų stebėsena.  Priedas  

12        Suderinta su Gimnazijos taryba 

 

VII SKIRSNIS. MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS. 

MOKYMOSI PAGALBOS ORGANIZAVIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS 

TEIKIMAS  

 

58. Švietimo pagalba (psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė ir 

specialioji) teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. 

įsakymu Nr. V-1215 „Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. 

įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 

m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo 

vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pagalbos teikimo 

mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 

„Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

tvarkos aprašo patvirtinimo“.Vaikai, 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). 

59. Gimnazijoje mokymosi pagalba organizuojama ir teikiama pagal gimnazijos 

švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šalčininkų r. 

Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymu nr. V3-115. 

60. Gimnazija, atvykus asmeniui iš užsienio valstybės:  

60.1.  priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas). Mokykla išsiaiškina atvykusiojo asmens 

lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais, švietimo pagalbos poreikį ar 

poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos;  

60.2. informuoja Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją;  

60.3. kartu su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) numato atvykusio mokytis 

asmens tolesnio mokymosi perspektyvą, aptaria švietimo pagalbos poreikį ar 

poreikį tam tikrą laiko dalį intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 



60.4. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į 

mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis; 

60.5. sudaro mokinio mokymosi individualų planą, kuriame gali būti numatytas ir 

pamokų skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo planų 77, 

93 punktuose, pavyzdžiui, sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti kai kurių dalykų 

ar jų dalies, bet nepažeidžiant mokinio mokymosi poreikių;  

60.6. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, gimnazijos 

teikiamos pagalbos formas ir būdus, mokyklos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų ir 

rūpintojų) įsipareigojimus. Adaptaciniu laikotarpiu rekomenduojama stebėti 

mokinių individualią pažangą ir jų pasiekimų nevertinti pažymiais. Užsitęsus 

mokinio adaptacijai ar iškilus sunkumų, susijusių su adaptacija, į adaptacijos 

procesų valdymą turi būti įtraukta gimnazijos vaiko gerovės komisija; 

60.7. sudaro sąlygas lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu (konsultacijos). 

61. Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir kad 

jis pasiektų kuo aukštesnių pasiekimų (Pasiekimų gerinimo priemonių planas) 

Priedas 13. 
Suderinta su Gimnazijos taryba.  

62. Gimnazijoje direktorės pavaduotoja ugdymui atsakinga už mokymosi pasiekimų 

gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą. 

63. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymą svarsto ir aptaria  gimnazijos  direktoriaus 

įsakymu patvirtinta Vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu ir kitais teisės aktais, kuriuose aprašytas specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymo organizavimas. 

64. Bendroji programa įgyvendinama ugdymą organizuojant 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.  

65. Bendrojo ugdymo dalykų programas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, 

pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas. Mokytoją konsultuoja 

gimnazijoje dirbantys specialistai ir gimnaziją aptarnaujančios pedagoginės 

psichologinės tarnybos specialistai. 

66.    Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus. 

67.  Pagalbos  plano įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui (vaiko 

gerovės komisijos pirmininkė) 

67.1.  Koordinuojantis asmuo kartu su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato 

tarpinius ugdymosi ir pagalbos tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimą, periodiškai aptaria 

pasiektus rezultatus.“ 

 

II SKYRIUS. PRADINIO UGDYMO VYKDYMAS 

 

68. Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas: 
68.1. Rengdama  ugdymo planą, gimnazija rėmėsi  švietimo stebėsenos, nacionalinių ir 

tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo procese informacija, gimnazijos įsivertinimo 

duomenimis. Priedas  14 

68.2. Informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo 

priemonė. 

 

III SKYRIUS. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 



69. Gimnazija, formuodama gimnazijos pagrindinio ugdymo programos turinį, 
užtikrina minimalų Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti 
skiriamų pamokų skaičių per savaitę Priedas  15 

 

IV SKYRIUS. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

70. Mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, sudaromos sąlygos 

pasirinkti ir įgyvendinti individualų ugdymo planą. Siekiama, kad jis pagilintų ir 

praplėstų žinias, gebėjimus bei kompetencijas pasirinktose srityse, pasirengtų laikyti 

brandos egzaminus ir tęstų tolesnį mokymąsi. 

71.  Ugdymo proceso dienos, skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei ir kitokiai veiklai, 

gali būti skiriamos: socialinei-pilietinei ar kitai visuomenei naudingai  veiklai, 

veiklai, susijusiai su karjeros ugdymu, projektų įgyvendinimas, brandos darbų 

rengimui. 

72. IIIG –IVG klasių mokiniai turi teisę keisti vidurinio ugdymo programos pasirinktą 

dalyką, dalyko kursą ar modulį: 

72.1. Vidurinio ugdymo programos dalyko kursą, dalyką arba  modulį leidžiama keisti laiko 

periodo pradžioje arba mokslo metų pradžioje pateikus prašymą gimnazijos direktoriui. 

72.2. Keičiant dalyko kursą iš išplėstinio į bendrąjį, įskaitos laikyti nereikia, įvertinimas 

lieka tas pats. 

72.3. Keičiant dalyko kursą iš bendrojo į išplėstinį, organizuojama pasirinkto dalyko įskaita 

pagal išplėstinio kurso programą. 

73. Jei dalyko programą III-IV  klasėse pasirenka iki 5 mokinių grupę, organizuojamos 

konsultacijos nuotoliniu būdu. Pamokų laikas įtrauktas į bendrą pamokų tvarkaraštį 

ir elektroninį dienyną. 

74. Mokinio, kuris mokosi savarankiškai ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu pavienio mokymosi forma, konsultacijoms skiriama iki 15 procentų Bendrųjų 

ugdymo planų nustatyto savaitinių ir (ar) metinių pamokų skaičiaus, grupei 

konsultacijoms skiriama iki 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų nustatyto 

savaitinių ir (ar) metinių pamokų skaičiaus. 

75. Konsultacijos gali būti individualios ir / ar grupinės. 
76. Gimnazija, formuodama gimnazijos vidurinio ugdymo programos turinį, užtikrina 

minimalų Vidurinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti skiriamų 
pamokų skaičių per savaitę Priedas 16 
 

V SKYRIUS. UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI 
FORMA NUOTOLINIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIM BŪDU 
MOKINIAMS, KURIE MOKOMI KASDIENIU MOKYMO PROCESO 

ORGANIZAVIMO BŪDU. 
77. Gimnazija, organizuojama ugdymą nuotoliniu būdu rėmėsi Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 ,,Dėl 
mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 
patvirtinimo“. Priedas 17 

78. Pasibaigus ypatingomis aplinkybėms grįžtama prie įprasto proceso organizavimo.  
 

Darbo grupė 

Patvirtinta gimnazijos direktorės 

2020-06-01 įsakymu Nr. V3-52 
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                                                                                                                                                                                                                       PRIEDAS 1 

 

ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJA 
 

                                                                                                                                      Suderinta: 

                                                                                                      Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

                                                                                                                                              ....................................data............................. 

                                                                                                                                             Aprobuota ....................................................... 

                                                                                                                                             .......................................................................... 

                                                                                                                                             ......................................... metodinėje  grupėje 

                                                                                                                                             Data:……….………Prot.Nr................... 

 

Dalykas                                                                                                   

Klasė    Valandų skaičius mokslo metams________ 

Mokytojas  

Programa                                   

Pradinio ir pagrindinio  ugdymo bendrąsias programos (Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK - 2433); 

http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos  
Pagrindinio ugdymo DALYKO bendroji programa (Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK - 2433); 

http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_prog 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos aprašas (Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-

1309; www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/pradinio-pagrindinio-ir-vidurinio-ugdymo-programu-aprasas  

Vidurinio ugdymo DALYKO bendroji programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V – 269, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ministro 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-654 redakcija); http://portalas.emokykla.lt , https://sodas.ugdome.lt/   

DALYKO: PUPP (patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V – 578 ir 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 

V-579, /lietuvių, matematika ir gimtoji) 

 Brandos egzamino programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V – 1197) 

http://www.egzaminai.lt  (kai kurių dalykų programos patobulintos, svetainėje prie programos nurodytas redakcijos įsakymas, dalykų mokytojai turi įrašyti) 
pvz. fizikos dalyko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-9 redakcija 

https://egzaminai.lt/failai/7183_Priedas_nr_3-fiz.pdf) 
 

http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos
http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_prog
http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/pradinio-pagrindinio-ir-vidurinio-ugdymo-programu-aprasas
http://portalas.emokykla.lt/
https://sodas.ugdome.lt/
http://www.egzaminai.lt/


Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos 2020-2021 metų pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai 

(patvirtinta gimnazijos direktorės 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V3-65 ) 

1. BENDRA INFORMACIJA:  

1.1. klasė, dalykas  

1.2.  Savaitinių valandų skaičius:  

 

2. TIKSLAI:  

 

3. PAGRINDINIAI MOKYMO IR MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 

 .  

4. VERTINIMAS: Vertinant mokinių pasiekimus, vadovaujamasi: 

 Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu (patvirtintas Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 

2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (nauja redakcija 2012-05-11 įsakymas Nr. V-766); 

 2018 metų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos metodine priemone ,,Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai 

skatinti“; 

 Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis programomis ir Šalčininkų r. Butrimonių Anos 

Krepštul gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų  vertinimo tvarkos  aprašu (patvirtintas 2019-07-02  direktoriaus įsakymu Nr. V3-98) 

 Vykdant nuotolinį ugdymą vadovaujamasi Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos ugdymo proceso organizavimo 

gimnazijoje esant aplinkybėms, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu aprašu 

(2020-2021 m. m. ugdymo planų priedas Nr. 17) 

 

5. MOKYMO PRIEMONĖS: (vadovėliai, pratybų sąsiuviniai ir pan,) 

 

ILGALAIKIS PLANAS           mokslo  metams 

 

 

Bendra informacija: (vidurinis ugdymas) 

Klasė ____  (pirmieji koncentro metai)_____ __________val. 

Klasė ____  (antrieji koncentro metai) _______________val. 

 

 

Klasė ____  _______________val. (pradinis ir pagrindinis ugdymas) 

 

Klasėje______________mok., iš jų:       gabių_______________mok. 



                                                                vidutiniškai gabių ___________mok. 

                                                                silpnos motyvacijos__________mok. 

                                                                pritaikyta (individualizuota)  programa__________mok. 

 

 

Nr.  Valandų 

skaičius 
Temos (ciklo) 
pavadinimas 

Gebėjimai pagal BP 
(laukiami rezultatai) 

Vertinimas 
(žinios ir supratimai) 

PASTABOS 
(profesinis orientavimas, 

ištekliai, integracija su kitais 

dalykais, galimi pakeitimai) 

Pastabos  
(nuotolinio ugdymo metu) 

Nuo  Iki  

    Bendrieji gebėjimai, 

dalykiniai 
 Būtinai įrašyti: 

1.  planuojamos integruotos 

pamokos... 
2. kultūrinė – pažintinė veikla 

(dalyko) 
3. projektai 
4. renginiai (dalyko) 
5. Etnokultūrinė veikla 
6. Sveikatos programa 
7. Ugdymas karjerai 
8. Skaitmeninės priemonės 

Skaitmeninės priemonės 

 

Vertinimas 
 

Pagal toliau pateiktus apibendrintus kokybinius mokinių žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo aprašus mokytojas numato mokinių pasiekimų vertinimo 

kriterijus. Patenkinamas lygis (16-54 %) , vertinant pažymiu, atitinka 4–5, pagrindinis – 6–8 (55-84%), aukštesnysis – 9–10 (85-100%)  balų. 

Nepatenkinamas įvertinimas 1-3/1-15 %. 

Mokinių pasiekimų lygių požymiai (aprašyti). 

 

Nepatenkinamas Patenkinamas 
 

Pagrindinis Aukštesnysis 

0-15 % 16-54 % 55-84% 85-100% 
0% 1-10% 11-15% 16-40% 41-54% 55-64% 65-74% 75-84% 85-94% 95-100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 



 

 

2020-2021 m. m. bendrųjų ugdymo planų  

PRIEDAS 2 

Šalčininkų r. Butrimonių anos Krepštul gimnazija 

2020-2021 m. m. 

Pasirenkamųjų  dalykų, modulių pasiūla 

 

Ugdymo sritys, dalykai, moduliai Klasė 

Šokis 8 kl., IG-IVG kl 

Teisės pagrindai 7-8 kl., IG-IVG kl. 

Astronomija  IG-IVG kl. 

,,Tavo startas” – ugdymas karjerai 7-8 kl., IG-IVG kl. 

Verslumo pagrindai IIG- IVG kl. 

,,Teisėsauga ir saugumas” (A ir B istorijos 

kursas) 

IG-IVG kl. 

Nacionalinio saugumo  ir krašto gynyba. 

(istorija) 

IIIG-IVG kl. 

Rusų kalba 6-8 kl., IG-IIG kl. 

Anglų kalba IIIG-IVG kl. 

,,Gamtos pažinimas tiriant” (gamtos mokslai) IG-IVG kl. 

,,Geometrijos paslaptys” IG kl. 

,,Laikas kartu” (socialinis ugdymas) 1-4 kl. 

,,Paauglystės kryžkelės” (socialinis ugdymas) 5-8 kl. 

,,Raktai į sėkmę” (socialinis ugdymas) IG-IIG kl. 

Dalykų brandos darbas IIIG-IVG kl. 
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PRIEDAS 3 
 

__________________________________ 

(Vardas, pavardė) 

___________________________________ 

(gyvenamoji vieta) 

___________________________________ 

(klasė) 

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos 

Direktorei 

 

PRAŠYMAS 

DĖL VIDURINIO UGDYMO  

2020 m. _____________________ d. 

Butrimonys 

 Prašyčiau leisti mokytis šių dalykų pagal vidurinio ugdymo programą: MIN –32 val. (IIIG 

klasė), 31 val. (IVG klasė), MAX – 35 val. kiekvienais metais. 

 

Dalykai  Privalomas 

branduolys 
Bendrasis kursas Išplėstinis kursas 

Tikyba 2 1 1   

Lietuvių kalba 11 6 5 7 6 
Lenkų kalba 8 4 4 5 5 

Kalbos;      
Vokiečių kalba      (pagal nustatytą lygį)  

6 

3 3   
Anglų kalba        (pagal nustatytą lygį) 3 3   
     Rusų kalba     (pagal nustatytą lygį)      3 3   

Socialiniai dalykai      
Istorija  4 2 2 3 3 

Geografija  2 2 3 3 
Matematika  6 3 3 4/5 5/4 

Gamtos mokslai      
Biologija  

4 

2 2 3 3 
Fizika 2 2 3 3 

Chemija 2 2 3 3 
Menai:  
Dailė  4 2 2   

Muzika  4 2 2   
Šokis   4 2 2   

Informacinės technologijas 2 1 1 2 2 
TECHNOLOGIJOS:  

Statyba ir medžio apdirbimas (berniukams) 4 2 2   
Taikomasis menas, amatai ir 

dizainas(mergaitėms) 
4 2 2   

Mityba      

Sporto šakos      
Fizinis ugdymas 4 2 2   

Tinklinis  4 2 2   
Aerobika  4 2    

PASIRENKAMIEJI DALYKAI 
Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba 1 sav. val. 



Teisės pagrindai 1 sav. val. 
Verslumas 1,5 sav. val. 
Astronomija 1 sav. val. 
Dalykų brandos darbas 1 sav. val. 
Šokis  

  MODULIAI 
Anglų kalbos modulis 1 sav. val 
Teisėsauga ir saugumas (istorija) 1 sav. val 
Gamtos pažinimas tiriant 1 sav. val. 

Pastaba: Žmogaus sauga (integruojama į dalykus)  

Neformalusis švietimas ir poreikis  
Sportas  
Šokis  

  

  

  
 

Mokinio parašas .......................................             Tėvų parašas............................................................... 
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Priedas 7 
BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJOS 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

2020 -2021 M. M. 

 
 1. Gimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 patvirtinta „Ugdymo karjerai programa“ ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 patvirtintu „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos 

aprašu“ 

Ugdymas karjerai gimnazijoje vykdomas: 

2. pradinio ugdymo (1-4 kl.) mokiniams: 

  2.1. integruojant ugdymo karjerai programos turinį į įvairių dalykų pamokas bendrųjų kompetencijų 

kontekste  ne mažiau kaip 5 val. per mokslo metus;  

  2.2. mokytojai pažymi ilgalaikiuose planuose ir  elektroniniame dienyne;  

3. pagrindinio ugdymo mokiniams: 

  3.1. 5-8 klasėse integruojant ugdymo karjerai programos turinį į  dalykų pamokas ne mažiau kaip 10 

val. per mokslo metus.  

  3.2.  IG-IIG klasėse integruojant į dalykų turinį ne mažiau kaip 16 val. per mokslo metus. 

  3.3.  mokytojai pažymi ilgalaikiuose planuose ir elektroniniame dienyne. 

4. vidurinio ugdymo mokiniams: 

  4.1. IIIG-IVG klasėse integruojant ugdymo karjerai programos turinį į  dalykų turinį ne mažiau kaip 

16 val. per mokslo metus.  

  4.2  mokytojai pažymi ilgalaikiuose planuose ir elektroniniame dienyne. 

5. Kitos  veiklos: 

  5.1. karjeros koordinatoriaus funkcijos: koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą 

savo mokykloje – sudaryti ir vykdyti metinį karjeros paslaugų teikimo planą, koordinuoti šio plano 

įgyvendinimą, organizuoti darbus ir procesus su kitais mokytojais ir padedant jiems integruoti ugdymą 

karjerai į jų dalykus, vykdyti ir kitas su karjeros paslaugomis mokykloje susijusias veiklas, , 

konsultuoti mokinius ir jų grupes karjeros klausimais. 

  5.2.  mokytojų, klasių auklėtojų ugdymo karjerai funkcijos karjeros paslaugų srityje: integruoti 

ugdymą karjerai į savo dėstomus dalykus, ugdyti karjeros kompetencijas susijusias su savo dėstomu 

dalyku; ugdyti karjerai svarbias bendrąsias kompetencijas; pagal savo veiklos sritį tam tikru mastu 

prisidėti prie karjeros specialistams numatytų veiklų / funkcijų atlikimo;  

  5.3.  integruoti ugdymą karjerai į kultūrinę, meninę, pažintinę veiklą, neformalųjį švietimą. 

Klasių vadovai, dalykų mokytojai vykdantys šią veiklą akcentuoja veiklų ugdymo karjerai aspektą. 

 

1 lentelė. Rekomendacijos dėl ugdymo karjerai programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo 

mokyklose 

 

Karjeros kompetencijų ugdymo integravimas į dalykų programų turinį:  

 

Bendrojo 

ugdymo 

programos 

pradinio ugdymo 

programa (1–4 

klasių mokiniams) 

pagrindinio ugdymo 

programos pirmoji 

dalis (5–8 klasių 

mokiniams) 

pagrindinio ugdymo 

programos antroji 

dalis (I–II G klasių 

mokiniams) 

vidurinio ugdymo 

programa (III–IV G 

klasių mokiniams) 

Integravimas  Karjeros 

kompetencijų 

ugdymas 

integruojamas į 

mokomuosius 

dalykus 

Karjeros 

kompetencijų 

ugdymas 

integruojamas į visų 

dalykų programų 

turinį  

Karjeros 

kompetencijų 

ugdymas 

integruojamas į visų 

dalykų programų 

turinį    

Karjeros 

kompetencijų 

ugdymas 

integruojamas į visų 

dalykų  

 

Apimtis Bendra apimtis 

mokslo metams – 

ne mažesnė kaip 

5–8 klasių 

karjeros ugdymo 

programos apimtis  

9–10 kl. karjeros 

ugdymo 

programos apimtis 

11–12 kl. karjeros 

ugdymo 

programos 



5 val. ne mažesnė kaip  

– 40 val. per 4 

metus. 

 

2020-2021 m. m. 

10 val. 

– ne mažesnė kaip 

32 val. per dvejus 

metus  

 

2020-2021 m. m.  

16 val. 

apimtis – ne 

mažesnė kaip 32 

val. per dvejus 

metus 

 

2020-2021 m. m. 

16 val. 

 

Lygiai  1 lygis 

 

2 lygis 3 lygis 4 lygis 

Atsakingi  Mokytojai Mokytojai, klasių 

auklėtojai, 

karjeros 

specialistai 

Mokytojai,  klasių 

auklėtojai, 

karjeros 

specialistai 

Mokytojai, klasių 

auklėtojai, 

karjeros 

specialistai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIEDAS 10 

PRITARTA 

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul 

gimnazijos tarybos  

2019 m. birželio 20 d. posėdyje Nr. 2 

 

PATVIRTINTA 

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul 

gimnazijos direktoriaus 2019 m. liepos 2 

d. įsakymu Nr. V3- 98 

 

ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL  

GIMNAZIJOS 

PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO MOKINIŲ 

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas  (toliau - Aprašas) 

reglamentuoja mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą, įsivertinimą, kontrolinių 

darbų krūvį ir tvarką, tėvų (globėjų, rūpintojų) apie mokinių mokymosi sėkmingumą ir 

pažangą informavimą,  yra parengtas vadovaujantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 m. m.“  

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, pradinio 

ugdymo programos bendrojo ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 

m. m.“ pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“, Pradinio, 

pagrindinio, 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“, Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

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

bendrųjų programų patvirtinimo, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. 

įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Lietuvių 

kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis LR 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46 „Dėl Lietuvių kalbos ir 

literatūros pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Geros mokyklos 

koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 

21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos higienos 

norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir 

saugos reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017, Nuosekliojo mokymosi 

pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija)  „Dėl 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo“, Mokymosi pagal 

formaliojo švietimo 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“, gimnazijos 

administracijos, mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) susitarimais. 

       2. Apraše aptariami vertinimo tikslai, principai ir nuostatos, vertinimas ugdymo procese 

bei baigus programą ar jos dalį, vertinimo dalyviai ir jų vaidmuo. 

          3. Apraše vartojamos sąvokos: 

  3.1. 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. 

  3.2. Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą. 

3.3. 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. 

          3.4. Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos 

stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolimesnius mokymosi žingsnius.           

          3.5. Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija 

apie mokinio mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, 

gebėjimus, nuostatas). 

          3.6. Individualios pažangos  vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį lyginant 

dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga. 

   3.7. Vertinimo kriterijai – mokytojas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

bendrosiose  programose pateiktus apibendrintus kokybinius mokinių žinių, supratimo ir 

gebėjimų vertinimo aprašus numato mokinių pasiekimų vertinimo lygius (patenkinamas, 

pagrindinis, aukštesnysis). 

           3.8. Savivaldis mokymasis – mokymasis, per kurį asmuo savo iniciatyva išsiaiškina 

mokymosi poreikius, keliasi tikslus, planuojasi mokymąsi, sukuria ar pasirenka mokymosi 

aplinką bei priemones, sau tinkamas mokymosi strategijas, įsivertina pasiekimus ir pažangą. 

          3.9. Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pasiekimus ir 

pažangą kaupimas taškais, kreditais ir kt., kurie konvertuojami į pažymį. 

    3.10. Suminis pažymys – tai pažymys, kurį sudaro mokinio mokymosi pasiekimų ir 

pažangos  įvertinimai iš pamokų ciklo, etapo. 

         3.11. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, 

gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne 

mažiau kaip 30 minučių;  

     3.12. Atsiskaitymas žodžiu – tai monologo, dialogo, diskusijos, debatų vertinimas, 

skirtas patikrinti, kaip mokinys geba tiek individualiai, tiek poroje taisyklingai, 

argumentuotai, įtikinamai reikšti mintis, apibendrinti savo ir kitų kalbą. 

          3.13. Savarankiškas darbas – tai atsiskaitymas raštu (žodžių diktantas, testas, 

pastraipos kūrimas ir kt.), žodžiu, laboratorinis darbas, darbas grupėse, organizuotas iš vienos-

dviejų pamokų medžiagos. 

   4. Mokyklos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis 

vertinimas: 

          4.1. Diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir pažanga, kad būtų 

galima tikslingai planuoti tolesnį mokymąsi, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti. 

Mokinio pasiekimų diagnostinis vertinimas mokykloje atliekamas reguliariai, pagal 

mokymo(si) logiką, aiškius vertinimo kriterijus, mokyklos susitarimus.  

        4.2. Formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti 

grįžtamąjį ryšį, stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio 

pasiekimus.  

    4.3. Mokinių pasiekimai baigiantis ugdymo laikotarpiui apibendrinami atsižvelgiant į 

bendrosiose programose pateiktus mokinių pasiekimų lygių požymių aprašymus ir įvertinami 

10 balų sistemos pažymiais ar įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“ arba „atleista“.  



       4.4. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo 

rekomendaciją, gimnazijos  direktoriaus įsakymą bei tėvų pateisinimą. 

 

II. VERTINIMO TIKSLAI  

         5. Vertinimo tikslai:  
          5.1. 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. 

        5.2. Palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir 

mokytojams, gerinant mokymo(si) proceso kokybę. 

          5.3. Apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį, mokslo 

metus) ar mokymosi pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus ir 

sertifikuoti. 

          5.4. Vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus 

sprendimus. 

           

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

6. Mokinių gebėjimai, žinios, supratimas vertinami formalaus ir neformalaus vertinimo 

būdais. Vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių, psichologiniais ypatumais, individualiais 

mokinio poreikiais. Pažymiu arba įrašu „įskaityta” ar „neįskaityta” ir „atleista“ vertinami 

mokinių pasiekimai, baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą užbaigtą programos dalį. 

7. Vertinama individuali mokinio pažanga – mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami su 

ankstesniais.  Vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje. 

8. Vertinimas, skirtas padėti mokytis, jis yra  pozityvus, konstruktyvus, atviras, skaidrus, 

objektyvus, veiksmingas ir informatyvus.         

 

IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ 

 

         9. Mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pasiekimai 

ir pažanga vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus. Mokinių žinios ir 

supratimas, žinių taikymo ir aukštesnieji mąstymo gebėjimai  įvertinami pažymiais (pagal 10 

balų vertinimo sistemą), taikant ir kaupiamojo vertinimo ar suminio pažymio principą, arba 

įrašu „įskaityta“ ar „neįskaityta“.  Mokytojas, taikantis kaupiamąjį vertinimą, turi numatyti 

įvertinimų konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę sistemą būdą ir laiką. Tai numatoma ir 

fiksuojama ilgalaikiuose planuose. 

9.1.   Mokinių privalomųjų, pasirenkamųjų dalykų  pažanga ir pasiekimai bei 

projektinė veikla vertinama  pažymiais, taikant  ir kaupiamojo vertinimo arba suminio 

pažymio principą. 

9.2. Žmogaus saugos mokymosi pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“.  

9.3. Tikybos mokymosi pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“.  

9.4. Dalykų moduliai pažymiais vertinami tie, kurie įskaitomi į atitinkamo 

dalyko programos pasiekimų įvertinimą. 

9.5. ,,Paauglystės kryžkelės“ programos mokymosi pasiekimai vertinami įrašu 

„įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

9.6. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai 

fizinio lavinimo pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

9.7. Pilietiškumo programos mokymosi pasiekimai vertinami pažymiais. 

9.8. Ekonomikos ir verslumo programos mokymosi pasiekimai vertinami 

pažymiais.  



        10. Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinama sistemingai. Kiekvienoje 

pamokoje taikomas formuojamasis vertinimas. Vertinamos ne tik dalykinės žinios, bet ir 

bendrosios kompetencijos. Mokinių žinias rekomenduojama vertinti tokiu dažnumu: 

        - jei  dalykui skirta 1 savaitinė pamoka, mokinio žinios vertinamos ne mažiau kaip 3 

pažymiais; 

        - jei 2 savaitinės pamokos, ne mažiau kaip 4 pažymiais; 

        - jei 3 savaitinės pamokos, ne mažiau kaip 5 pažymiais; 

        - jei 4 savaitinės pamokos, ne mažiau kaip 6 pažymiais; 

        - jei 5 savaitinės pamokos, ne mažiau kaip 7 pažymiais. 

        11. Suminį ar kaupiamąjį pažymį rekomenduojama rašyti už šias veiklas: 

          11.1. darbą pamokoje (savarankišką darbą raštu ar žodžiu, darbą grupėje, individualias 

mokinio pastangas, aktyvumą ir kt.); 

                      11.2. namų darbus; 

                      11.3. projektinį darbą; 

      11.4. dalyvavimą gimnazijos, miesto renginiuose, akcijose, atstovavimą gimnazijai 

mieste, respublikoje ir kt. 

         12. Per ugdymo proceso laiko periodą rekomenduojama  parašyti ne mažiau kaip 1 

suminį ar kaupiamąjį pažymį. 

     13. Mokymosi pasiekimai fiksuojami įrašu arba balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą: 

patenkinami įvertinimai yra 4 - 10 balų, „atleista“ („atl.“), „įskaityta“ („įsk.“). Nepatenkinami 

įvertinimai yra 1 - 3 balai, „neįskaityta“ (neįsk.).  

          13.1. Dešimtbalė pagrindinio ir vidurinio ugdymo vertinimo skalė 

  

Pasiekimų lygis Balai Trumpas apibūdinimas 

aukštesnysis 10 (dešimt) puikiai 

9 (devyni) labai gerai 

pagrindinis 8 (aštuoni) gerai 

7 (septyni) pakankamai gerai 

6 (šeši) vidutiniškai 

patenkinamas 5 (penki) patenkinamai 

4 (keturi) pakankamai patenkinamai 

nepatenkinamas 3 (trys) nepatenkinamai 

2 (du) blogai 

1 (vienas) labai blogai 

 

          13.2.  Mokytojai, rašydami pažymį už darbą, kurio užduotys vertinamos taškais, 

vadovaujasi šia lentele: 

   

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIEKIMŲ LYGIS 

 

TEISINGŲ ATSAKYMŲ APIMTIS 

PROCENTAIS 

 

PAŽYMYS 

AUKŠTESNYSIS 
95-100 10 

85-94 9 

PAGRINDINIS 

75-84 8 

65-74 7 

55-64 6 

PATENKINAMAS 
41-54 5 

16-40 4 

NEPATENKINAMAS 
11-15 3 

1-10 2 

  Neatliko gimnazijos vertinimo užduoties 1 



14. Integruojamų Ugdymo karjerai, Etninės kultūros, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bei Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos 

 programų mokinių žinių ir įgytų kompetencijų   vertinimo tvarka: 

      14.1. Ugdymo karjerai integruojama į mokomuosius dalykus, popamokinę bei   klasės 

vadovo veiklą ir neformalųjį švietimą. Programos mokinių pažangą ir pasiekimus vertina 

klasės vadovas ir (arba) dalyko (lietuvių kalbos, ekonomikos ir verslumo, ekonomikos ir 

karjeros valdymo, psichologijos, dorinio ugdymo, technologijų bei kitų dalykų) mokytojas.  

       14.2. Etninė kultūra integruojama į mokomuosius dalykus, popamokinę bei   klasės 

vadovo veiklą ir neformalųjį švietimą. Mokinių pasiekimai vertinami pažymiu iš to dalyko, į 

kurį etninė kultūra integruojama, ir iš lietuvių kalbos ir etninės kultūros kaip modulio, kurio 

pažymiai įskaitomi į lietuvių kalbos ir literatūros programos pasiekimų vertinimą. Kitais 

atvejais, etninė kultūra vertinama pildant mokinių įgytų gebėjimų, žinių ir supratimo 

vertinimo formą. 

      14.3. Gimnazija yra sveikatą stiprinanti mokykla. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai  programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos 

programa integruota į Sveikatos stiprinimo programą ,,Mes už sveiką jaunystę“. Programa 

integruojama į dalykų ugdymo turinį, į klasės auklėtojo veiklą, į kultūrinę – pažintinę veiklą. 

       14.4. Integravęs veiklą, klasės vadovas arba mokytojas pildo  mokinių įgytų gebėjimų, 

žinių ir supratimo vertinimo formą (priedas). Informaciją kaupia klasės vadovas. 

        15. Visų dalykų mokytojai užtikrina kalbėjimo, skaitymo, rašymo gebėjimų, ugdymą: 

        15.1. neįskaitomai parašytas tekstas ar  atsakymai  nevertinami arba rašoma 0 taškų; 

       15.2. vertindamas mokinio darbą, mokytojas atkreipia dėmesį į jo gebėjimą nuosekliai, 

aiškiai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ar raštu, o taisytinus dalykus komentuoja  

žodžiu arba pabraukia; 

       15.3. mokytojas bendru susitarimu su mokiniais prie surinkto taškų skaičiaus už 

dalyko žinias skiria papildomų taškų už taisyklingą kalbos vartojimą. 

        16. Vertinimo planavimas: 
         16.1. vertinimą mokytojas planuoja kartu su ugdymo procesu, sieja jį su mokymo(si) 

tikslais ir uždaviniais, atsižvelgdamas į mokinių pasiekimus ir išgales, remiasi Bendrųjų 

programų reikalavimais; 

        16.2. individualią vertinimo tvarką, pritaikytą konkrečiai klasei, grupei ar mokiniui, 

kuria ir fiksuoja ilgalaikio plano dalyje juos mokantis mokytojas; 

        16.3. planuodamas naują etapą, ciklą, su mokiniais aptaria tikslus, uždavinius, darbo 

metodus, vertinimo kriterijus bei formas, informuoja, kurios veiklos bus vertinamos, kaip jos 

bus vertinamos, už kiek veiklų rašomas suminis pažymys ar kaupiamieji taškai. 

     17. Su vertinimo tvarka kiekvienas mokytojas pasirašytinai supažindina mokinius 

prasidėjus ugdymo procesui. 

18.Mokytojas savo kabinete skelbia informaciją (pagrindinės tezės) apie taikomą 

mokomojo dalyko individualią vertinimo tvarką. 

       19.Vertinimas mokant: 
        19.1. ugdymo procese turi vyrauti mokytis padedantis formuojamasis vertinimas, kuris 

nesiejamas su pažymiu, padeda mokytis, padrąsina, nukreipia tam tikrai veiklai,  rodo, ką 

konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ko dar turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi 

vertinti kitus ir patys įsivertinti; 

        19.2. prieš pradedant  naują skyrių, temą ir kt. mokytojas su mokiniais išsiaiškina 

mokymosi uždavinius ir vertinimo kriterijus; 

       19.3. pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir 

naujai atvykusiems mokiniams skiriamas trijų savaičių adaptacinis laikotarpis, kurio metu 

mokinių mokymosi pasiekimai nepatenkinamais įvertinimais nevertinami; 

       19.4. mokinių mokymosi motyvacijai skatinti mokytojai naudoja ir kaupiamąjį arba 

suminį vertinimą. Šie vertinimo būdai aprašomi individualioje vertinimo tvarkoje. 

       20. Vertinant sukauptos informacijos rinkimas ir fiksavimas: 



        20.1. kompetencijos, ypač nuostatų dėmuo, vertinamos ir įsivertinamos mokinių ir 

mokytojo sąveikoje, dialoguose, diskusijose, renkant ir kaupiant kokybinius kompetencijų 

įrodymus (mokinių darbus, įvertinimus, įsivertinimus, komentarus, refleksijas ir pan. (pvz. 

,,Mokinio dienoraštis - ,,Paauglystės kryžkelės programoje“, ,,Dalyko darbų aplankalas“ ir 

pan. ): 

     20.1.1. dalykų mokytojai individualia tvarka kaupia klasės, grupės ar mokinio 

vertinimo informaciją, kuri mokytojui padeda stebėti ugdymo veiksmingumą, padeda 

sukaupti  apie  mokinių mokymąsi, kuriuos  būtų galima aptarti su mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), klasės vadovu, administracija; 

        20.1.2. mokiniai, klasės vadovo padedami, nuolat kaupia kompetencijas įrodančių 

darbų ir vertinimų visumą (pažangumas, lankomumas ir kt.); 

        20.1.3. klasės vadovai saugo aplankus ir naudodamiesi sukaupta informacija aptaria 

mokinių individualią pažangą ir brandą patvirtinančias kompetencijas; 

        20.2. kiekvieno mokomojo dalyko mokytojas mokinių įvertinimus rašo į elektroninį 

dienyną, nurodydamas pažymio tipą; 

          20.3. jei įvertinimas rašomas už atsiskaitomąjį darbą (pagal dalyko specifiką), už kurį 

kiekvienas mokinys turi būti įvertintas, pamokos turinyje nurodomas vertinamo skyriaus, 

temos ar kt. pavadinimas; 

        20.4. klasės vadovas rengia ataskaitas apie mokinio pasiekimus ir pateikia 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui; 

       20.5. direktoriaus pavaduotoja ugdymui rengia mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos ataskaitas, kurias pristato  mokytojų tarybos posėdyje, klasių tėvų susirinkimuose. 

       21. Vertinimo informacijos panaudojimas: 
        21.1. informuoti mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), klasės auklėtojus, kitus 

mokytojus, administraciją apie mokinių mokymąsi; 

        21.2. nustatyti, kurie mokiniai turi mokymosi sunkumų ir laiku suteikti pagalbą;        

        21.3. analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir 

mokymosi tikslus; 

21.4. priimant sprendimus dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir strategijų, 

mokymosi užduočių, išteklių naudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo; 

       21.5. aptarti mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus klasių tėvų susirinkimuose 

(lapkričio mėn., vasario mėn. ir ugdymo proceso pabaigoje); 

21.6. vertinant gimnazijos, mokytojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vaikų ir tėvų 

socialinę padėtį, sociokultūrinę aplinką. 

       22. Kontrolinių darbų skyrimas ir vertinimas: 
        22.1. mokytojas kontrolinius darbus planuoja ilgalaikiuose planuose,  fiksuoja e-

dienyne ir apie juos informuoja mokinius; 

        22.2. mokytojas, susitaręs su mokiniais, dėl objektyvių priežasčių  gali kontrolinio 

darbo laiką keisti;  

        22.3. kontrolinis darbas po ligos, atostogų ar šventinių dienų neorganizuojamas. 

        22.4. mokytojo parinktos užduotys kontroliniam darbui turi atitikti visus mokymosi 

pasiekimų lygius (pvz.: 50 proc. užduočių turi atitikti  patenkinamą, 30 proc. – pagrindinį, 20 

proc. –  aukštesnįjį lygį), prie kiekvienos užduoties ar klausimo rekomenduojama nurodyti 

taškus; 

       22.5. jeigu 30% klasės ar grupės mokinių kontrolinis darbas įvertintas 

nepatenkinamai, mokytojas parengia naują kontrolinį darbą ir su mokiniais, gavusiais 

nepatenkinamą įvertinimą,  suderina jo rašymo laiką; 

         22.6.  Jeigu mokinys neatliko gimnazijos numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio 

darbo ar kt.), mokytojas derindamas su mokiniu numato laiką, per kurį jis turi atsiskaityti, ir 

suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, iki mokiniui atsiskaitant. Atsiskaitymo įvertinimą rašo 

el. dienyne su pastaba, kad mokinys atsiskaitė už tam tikrą tema, ciklą ir pan. Jeigu mokinys 

ugdymo laikotarpiu per numatytą laiką neatsiskaitė ir nepademonstravo pasiekimų, numatytų 



Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, jo pasiekimai prilyginami 

žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“ -1;  

        22.7. mokytojas mokinio kontrolinį darbą ištaiso ne vėliau kaip per penkias darbo 

dienas nuo kontrolinio darbo parašymo dienos, parodo ir paaiškina mokiniui padarytas 

klaidas. 

       23. Savarankiškų darbų skyrimo ir vertinimo tvarka: 
        23.1. iš anksto apie savarankišką darbą mokiniai gali būti neinformuojami; 

        23.2. rekomenduojama savarankišką darbą vertinti suminiu pažymiu. 

       24. Namų darbų skyrimo ir vertinimo tvarka:  
        24.1. mokytojas su mokiniais susitaria dėl namų darbų skyrimo apimties, užduočių 

pobūdžio, jų vertinimo ir užrašymo e-dienyne; 

        24.2. mokytojas gali neskirti namų darbų; 

        24.3. jei mokytojas skyrė namų darbus, jis juos privalo patikrinti pasirinkta forma 

(surinkti visų ar dalies mokinių sąsiuvinius, aptarti žodžiu, organizuoti namų darbų aptarimą 

poroje, grupėje ar pan.); 

        24.4. namų darbai  mokiniams atostogoms yra neskiriami. 

       25. Vertinimas baigus ugdymo proceso laiko periodą ir mokslo metų programą: 

           25.1. mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą,  

dalyko įvertinimas fiksuojamas iš visų ugdymo proceso skirstomų laiko periodų (trimestrų, 

pusmečių ir pan.) pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę. 

(4,5 - 5; 4,4 - 4); 

        25.2. metinis įvertinimas fiksuojamas skaičiuojant ugdymo proceso skirstomų laiko 

periodų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles ( pvz. , jei I trimestre pažymys - 7, II 

trimestre – 7, trečiam – 6, tai dalyko metinis įvertinimas – 7); 

        25.3. jei mokinys neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių 

darbų ir kt.) dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo 

laikotarpio pabaigoje fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems 

į ugdymo procesą,  suteikiama reikiama mokymosi pagalba.  

       25.5. Jei mokiniui skiriami papildomi darbai, tai papildomų darbų įvertinimas yra 

laikomas metiniu įvertinimu; 

        25.6. dėl papildomų darbų tvarkaraščio mokinys tariasi su mokytoju. Klasės vadovas 

apie mokiniui skirtus papildomus darbus, jų tvarkaraštį informuoja mokinio tėvus. Prireikus 

atsiskaitymo datą nustato Mokytojų taryba, bet ne vėlesnę kaip rugpjūčio 31 d.;      

      25.9. mokiniams, baigiantiems pagrindinio ugdymo programą,  vykdomas užsienio 

kalbos mokėjimo lygio nustatymo testas. 

          26. Gimnazijai dalyvaujant Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime, mokinio 

pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į įvertinimą.  

 

V. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO 

 

         Mokiniai kartu su mokytojais aptaria vertinimo kriterijus, vertinimo sistemą, mokosi 

vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą. 

  Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniame dienyne nuolat stebi vaiko 

mokymosi pažangą ir pasiekimus, domisi vertinimo kriterijais, tvarka, dalyvauja gimnazijos 

organizuojamuose renginiuose, klasės tėvų, tėvų komiteto susirinkimuose, individualiuose 

pokalbiuose su mokytojais.                                                         

 Mokytojai planuoja ir atlieka mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą 

ugdymo procese, renka ir fiksuoja vertinimo informaciją, informuoja mokinius, jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus), kitus mokytojus, gimnazijos administraciją apie mokinių pasiekimus, 

spragas, rūpinasi pagalba mokiniams, kurie turi mokymosi sunkumų, derina tarpusavyje 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo metodikas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais. 



     Gimnazijos vadovai prižiūri pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, 

fiksavimo bei panaudojimo įgyvendinimą, du ar tris kartus per metus organizuoja mokinių 

pasiekimų aptarimus su mokinių tėvais, koordinuoja pagalbą mokymosi sunkumų turintiems 

mokiniams, remdamiesi mokinių pasiekimais, vertina mokytojų darbo kokybę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija 

 

UGDOMŲJŲ KOMPETENCIJŲ ĮVERTINIMO LAPAS 

 

Data:                                                 Klasė/klasės:                                                                                     Mokytojas:   

 

Išvykos tema:   

 
Ugdomos karjeros kompetencijos: remiasi asmenine ateities vizija, kelia tikslus studijoms, sužino profesijai svarbias asmenybės charakteristikas. 

 

Ugdomos socialinės - pilietinės kompetencijos: laikosi elgesio taisyklių, korektiškai kalba viešumoje, įvertina savo ir kitų bendravimą, išklauso kitus, 

apmąsto savo pilietinę poziciją krašto apsaugos klausimu. 

 

Ugdomos pažinimo kompetencijos: ieško informacijos, ją nagrinėja, apibendrina ir padaro pagrįstas išvadas, kritiškai mąsto ir vertina įvairius 

informacijos šaltinius, alternatyvius požiūrius. 

Nr. 
Mokinio vardas, pavardė, 

klasė 

Ugdomosios kompetencijos 

Mokinio 

parašas 

Mokytojo 

įvertinimas 

 (N – neįgijo, 

IDĮ – iš dalies 

įgijo, Į – įgijo) 

Mokytojo 

parašas 

Karjeros 

kompetencijų 

įsivertinimas 

Socialinių – 

pilietinių 

kompetencijų 

įsivertinimas 

Pažinimo 

kompetencijų 

įsivertinimas 

N
eį

g
ij

au
 

Iš
 d

al
ie

s 

įg
ij

au
 

Įg
ij

au
 

N
eį

g
ij

au
 

Iš
 d

al
ie

s 

įg
ij

au
 

Įg
ij

au
  

N
eį

g
ij

au
 

Iš
 d

al
ie

s 

įg
ij

au
 

Įg
ij

au
 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              



6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

16.              

17.              

18.              

 
 

 

 

 



 

 

ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJA 

MOKINIŲ  ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ  VERTINIMO LAPAS 

                                                                                                                            

 

Data  ________________         Grupė ________________ 

  Mokytojai: 

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

__ 

     Užsiėmimo pavadinimas 

  

    Ugdomos kompetencijos 

 

 

 

 

 
Eil. 

Nr. 

 
Mokinio vardas, pavardė 

N
eį

g
ij

au
 

Iš
 d

al
ie

s 

įg
ij

au
 

Įg
ij

au
 

 
Mokinio 

parašas 

Mokytojo 

įvertinimas 

 

Mokytojo 

parašas 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

31.        

Sutartiniai ženklai: KĮ–  kompetenciją įgijo, KĮD – kompetenciją įgijo iš dalies, KN – 

kompetencijos neįgijo 
_____________________________________ 

(mokytojo parašas) 

_____________________________________ 

(mokytojo parašas) 

_____________________________________ 

(mokytojo parašas) 
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                                                                                                                                                                   PRIEDAS 11                                                        

                                                                                         PRITARTA  

                                                                                                                               Gimnazijos tarybos posėdis 

                                                                                                                               2019 m. birželio 20    d. 

                                                                                                                               Protokolas  Nr. 2 

 
                                                                                                                                PATVIRTINTA 

                                        Šalčininkų r. Butrimonių  Anos 

                                                                                                                                Krpštul gimnazijos direktoriaus 

                                                                                                                                2019 m. liepos 2  d. 

                                                                                                                                 įsakymu Nr. V3- 98 

                                                                                                                              

ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJOS 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMO SISTEMA 

 

Butrimonių A. Krepštul gimnazijos pradinio ugdymo vertinimo sistema patobulinta ir  

aprobuota pradinių klasių metodinės grupės susirinkime 2019-06-12- Prot. Nr. 8. 

Vertinimas skirtas kaupti ir panaudoti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, 

pasiekimus, daromą pažangą, numatyti mokymosi perspektyvą. 

Vertinimas - nuolatinis informacijos apie mokinio mokymąsi, pažangą ir pasiekimus, 

interpretavimo ir apibendrinimo procesą kaupimas. 

Įvertinimas - vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir 

padarytą pažangą. 

 

Vertinimo sistemos tikslai ir uždaviniai: 

1. ugdyti savarankišką, atsakingą, kūrybingą asmenybę, 

2. skatinti mokinio asmenybės brandą, 

3. padėti mokiniui mokytis, kelti mokymosi motyvaciją, 

4. mokyti mokinius vertinti ir įsivertinti mokymąsi, 

5. skatinti mokinį, mokytoją, tėvus tapti lygiaverčiais partneriais, 

6. suteikti tėvams( globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi. 

 

  Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 

patvirtinta Bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka ir Bendrąja programa. 

Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, 

apibendrinamasis vertinimas:  
Formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui 

informaciją (dažniausiai žodžiu, o esant reikalui ir raštu, t.y. parašant komentarą) apie jo 

mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes; 

Diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus paprastai 

atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant 

diagnozuoti esamą situaciją: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes; 

Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo programos 

pabaigoje. Pusmečio pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio padarytą pažangą per 

nustatytą laikotarpį, informuojant mokinius ir tėvus apie apibendrinamojo vertinimo 

rezultatus, bendrais bruožais nurodant, kuriuos iš Bendrosiose programose suformuluotų 

lūkesčių mokinys yra pasiekęs, ir ko siekia toliau. 

 

I. FORMUOJAMASIS VERTINIMAS 

 

1. Vertinimo informaciją raštu teikiama mokinių darbuose, vertinimo lapuose, el. dienyne, 

vertinimo  aplankuose, vertinimo aprašuose (jei naudojami), ataskaitose ir asmens bylose. 

2. Vertinimo fiksavimas rašto darbuose.  
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2.1 Nebūtina kiekvieną dieną vaikui už kasdienį darbą  rašyti komentarą, vertinimą. Po 

ištaisytu rašto darbu parašomas komentaras sąsiuvinyje.  Šio komentaro nebūtina perrašyti į 

aplanką ir (arba) e-dienyną.  

 

2.2 Komentarų pavyzdžiai. 

 

Lietuvių kalba Matematika 

- Moki žodžius skirstyti reikšminėmis dalimis. 

Dar nemoki išskirti priesagų. Gali paprašyti mano 

arba Jonuko pagalbos. 
- Gebi nustatyti kalbos dalis. Pasikartok dialogo 

skyrybą. Pavyzdžiai yra pratybose. psl..... 

- Žmonių vardus parašei teisingai. Žinok, kad 

miestų, upių pavadinimai rašomi didžiąja raide. 
- Džiaugiuosi. Diktante klaidų mažiau. Primenu, 

kad parašęs atidžiau pasitikrintum. 
- Kūrybiškumo tau nestinga. Tik patariu rašyti 

trumpesniais sakiniais. 
- Atkreipk dėmesį į ilgųjų balsių rašybą. Tau 

tikrai pavyks. 

- Gebi smulkinti ir stambinti matinius vienetus. 

Prisimink, kad 1h = 60min. 

- Apskaičiavai teisingai 4 reiškinius. Nepamiršk 

žymėti veiksmų eiliškumo. 
- Suskaičiavai teisingai, tik atkreipk dėmesį kokį 

veiksmą (+ ar -) reikia atlikti. 
- Uždavinius išsprendei teisingai. Pasistenk 

teisingai formuluoti klausimus. 

- Gebi teisingai apskaičiuoti stačiakampio plotą, 

tik įvardinai neteisingai. Prisimik, kad plotas 

žymimas m². 
- Kantriai mokaisi daugybos lentelę. Vis daugiau 

teisingų atsakymų. 

 

3. Lipdukai  klijuojami sąsiuviniuose, piešiamos šypsenėlės ar nuliūdęs veidelis – nesuteikia 

informacijos kaip darbas atliktas, o tai yra tik kaip paskatinamoji priemonė vaikui už atliktą 

darbą.  Todėl jei norima klijuoti lipduką, prie jo būtina rašyti ir komentarą. 

4. 1–4 klasių mokinių vertinimo kriterijai: 

 

Įvertinimas 

(įrašomas į  
e-dienyną) 

Kaip mokinys parodo savo gebėjimus ir 

žinias (rodiklis) 
Mokinio gebėjimai ir žinios 

išsilavinimo standarto 

atžvilgiu 
Puikiai  

10 

95-100% 

 Puikiai atsako į visus klausimus, 

teisingai atlieka sudėtingas 

nestandartines užduotis.  

 Pats stengiasi pagerinti grupės 

bendradarbiavimą. 

 Pats kreipia savo veiklą norima 

linkme. 

 Imasi atsakomybės už ugdymąsi ir 

mokymąsi. 

Pagal amžių ir mokymosi 

pakopą rodo susiformavusią 

kompetenciją. Bendrųjų 

programų aukštesnysis lygis. 

Labai gerai 

9 

85-94 % 

 Stengiasi išmėginti save, ieško naujų 

užduočių. 

 Gerai moka dalyką, lengvai atlieka 

sudėtingas tipines užduotis. 

 Visada atidžiai klausosi. 

 Mielai dalyvauja klasės aptarimuose, 

veikloje. 

Dideli pasiekimai. Gebėjimai 

atitinka Bendrųjų programų 

pagrindinį lygį. 

Gerai  

8 

75-84% 

 Geba motyvuoti savo  veiklą. 

 Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes užduotis. 

 Dažnai stengiasi išmėginti save, ieško 

naujų užduočių. 

 Beveik visada atidžiai klausosi, 

dalyvauja klasės aptarimuose, veikoje, 

dirba grupėje. 

Gebėjimai tvirtesni nei 

reikalauja bendrosios 

programos. Bendrųjų 

programų pagrindinis lygis. 

Pakankamai gerai   Teisingai atlieka vidutinio sunkumo Gebėjimai ir žinios visiškai 
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7 

65-74 % 

užduotis.  

 Dažnai atidžiai klausosi, dalyvauja 

klasės aptarimuose, veikoje, dirba 

grupėje. 

atitinka bendrąsias 

programas. Bendrųjų 

programų pagrindinis lygis. 

Patenkinamai 

6 

55-64 % 

 Pakankamai motyvų atlikti užduotį. 

 Teisingai atlieka lengvas užduotis, bet 

nesuvokia sudėtingesnių. 

 Kartais stengiasi išmėginti save, ieško 

naujų užduočių. 

 Kartais atidžiai klausosi, dirba 

grupėje. 

Iš esmės pasiektas standartas. 

Bendrųjų programų 

patenkinamas lygis. 

Silpnai  

5 

41-54 % 

 Geba tinkamai atlikti keletą užduočių 

padedant mokytojui. 

  Retai atidžiai klausosi, dalyvauja 

klasės aptarimuose, dirba grupėje. 

Gebėjimai ir žinios 

minimaliai atitinka bendrųjų 

programų reikalavimus. 

Bendrųjų programų 

patenkinamas lygis. 
Labai silpnai 

4 

16-40 % 

 Suvokia tik svarbiausius dalyko 

klausimus, užduotis atlieka tik 

mokytojo padedamas.  

 Ne visada dalyvauja klasės 

aptarimuose, dirba grupėje. 

Mokinio pasiekimai 

nepakankamai atitinka 

bendrųjų programų 

reikalavimus. Bendrųjų 

programų patenkinamas lygis. 
 

Nepatenkinamai 

1,2,3 

1-15 % 

 Žinios fragmentiškos, moka tik 

nedidelę kurso dalį, daro daug esminių 

klaidų, neturi elementarių įgūdžių. 

 Reikia nuolat paaiškinti atliekamą 

užduotį. 

 Nesukaupia dėmesio, beveik 

nedalyvauja klasės aptarimuose, 

nedirba grupėse.  

Artėja prie bendrųjų 

programų reikalavimų, tačiau 

dar akivaizdžiai jo nepasiekia. 

 

II. DIAGNOSTINIS VERTINIMAS 

 

5. Atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs 

diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai 

darbai, testai. Per dieną neturėtų būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas; 

6. Informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimo) 

mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip pat 

nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.); 

7. Vaikai apie patikrinamųjų darbų rašymą turi sužinoti prieš kelias dienas. 

8. Rekomenduojama gimtosios(lenkų) k. ir  lietuvių (valstybinės) kalbos patikrinamuosius bei 

matematikos kontrolinius darbus rašyti į aplanką (gimtosios(lenkų) k./ lietuvių kalbos 

patikrinamieji darbai bei matematikos kontroliniai darbai). 

 

III. APIBENDRINAMASIS VERTINIMAS 

9.Trimestrų  mokinių pasiekimai fiksuojami:  

9.1 Pradinio ugdymo dienyne, išleistame vadovaujantis Pradinio ugdymo dienyno forma, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymu 

Nr. ISAK-2505 (Žin., 2008, Nr. 146-5879) 

9.2 Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas 

ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, 
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aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma 

„nepatenkinamas“; 

9.3. Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyje, nurodoma padaryta 

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

9.4. 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.“; 

Integruojamų Ugdymo karjerai, Etninės kultūros, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bei Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos 

 programų mokinių žinių ir įgytų kompetencijų   vertinimo tvarka: 

      1. Ugdymo karjerai ntegruojama į mokomuosius dalykus, popamokinę bei   klasės 

vadovo veiklą ir neformalųjį švietimą. Programos mokinių pažangą ir pasiekimus vertina 

klasės vadovas ir (arba) dalyko (lietuvių kalbos, ekonomikos ir verslumo, ekonomikos ir 

karjeros valdymo, psichologijos, dorinio ugdymo, technologijų bei kitų dalykų) mokytojas.  

       2. Etninė kultūra integruojama į mokomuosius dalykus, popamokinę bei   klasės 

vadovo veiklą ir neformalųjį švietimą. Mokinių pasiekimai vertinami pažymiu iš to dalyko, į 

kurį etninė kultūra integruojama, ir iš lietuvių kalbos ir etninės kultūros kaip modulio, kurio 

pažymiai įskaitomi į lietuvių kalbos ir literatūros programos pasiekimų vertinimą. Kitais 

atvejais, etninė kultūra vertinama pildantmokinių įgytų gebėjimų, žinių ir supratimo vertinimo 

formą. 

 3. Gimnazija yra sveikatos stiprinančia mokykla. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimaiprograma, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos 

programa integruota į Sveikatos stiprinimo programą ,,Mes už sveiką jaunystę“. Programa 

integruojama į dalykų ugdymo turinį, į klasės auklėtojo veiklą, į kultūrinę – pažintinę veiklą. 

       4. Integravęs veiklą, klasės vadovas arba mokytojas pildo  mokinių įgytų gebėjimų, 

žinių ir supratimo vertinimo formą (priedas). Informaciją kaupia klasės vadovas. 

IV. VERTINIMO INFORMACIJOS KAUPIMO BŪDAI 

10. Mokinių darbų aplankai – tai mokinio darbų rinkinys (patikrinamieji darbai, piešiniai, 

tėvų atsiliepimai, įvairūs individualūs darbai). 

10.1 Tėvai su darbų aplankais supažindinami susirinkimų ar individualių pokalbių metu. 

10.2 1-4 klasių mokinių darbai kaupiami 1metai, vėliau jie atiduodami tėvams. 

11. Pasiekimų aplankalus Butrimonių A. Krepštul gimnazijoje  parengė pradinio ugdymo 

iniciatyvinė grupė. 

12.  Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys 

mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

V. INFORMAVIMAS APIE PASIEKIMUS IR JŲ VERTINIMĄ 

13. Mokiniai apie savo pasiekimus informuojami žodžiu ir raštu pamokose, rašant trumpus 

komentarus, sąsiuviniuose ar kita mokytojo ir mokinių pasirinkta forma.  

14. Tėvai apie mokinių pasiekimų vertinimą ir daromą pažangą informuojami  asmeniškai, 

tėvų susirinkimų metu, rašant trumpus  komentarus aplankuose, testų įvertinimuose ir kituose 

mokinių darbuose. Taip pat apie mokinio pažangą ir pasiekimus išsami informacija tėvams 

teikiama pagal klasės mokytojo ir tėvų susitarimą.  

15. Informaciją apie mokinių padarytą pažangą pusmečio ir mokslo metų pabaigoje mokytojai 

teikia mokyklos administracijai.  

 

VI. KAS TURĖTŲ BŪTI TIKRINAMA IR MOKYTOJŲ IŠTAISOMA I-IV KLASĖJE 

I –oje klasėje 



 35 

 Tikrinamas naujai išmoktų raidžių rašymas (eilutėje pažymima keletas taisyklingiausiai 

parašytų raidžių), skaitmenų taisyklingas rašymas. 

 Taisomas netaisyklingas raidžių jungimas; 

 Patikrinamuosiuose rašto darbuose ištaisomos visos klaidos. 

 Rekomenduojame pirmoje klasėje taisyti visus mokinio rašto darbus (sąsiuvinius, pratybų 

sąsiuvinius). 

 

II –oje klasėje  

 Tikrinami ir įvertinami visi kontroliniai darbai (testai, diktantai, matematikos 

kontroliniai); 

 Temai skirtuose pratybų sąsiuvinio puslapiuose tikrinama bent viena mokytojo pasirinkta 

užduotis;  

 Sąsiuvinyje tikrinamos užduotys, leidžiančios įvertinti mokinių išmokimą ir suvokimą; 

 Tikrinamos savarankiškai atliktos užduotys; 

 Tikrinami 1-2 kūrybiniai darbai per mėnesį. 

 

III – IV –oje klasėje 

 Tikrinami ir įvertinami visi kontroliniai darbai (testai, diktantai, matematikos 

kontroliniai); 

 Pratybų sąsiuviniuose tikrinamos mokytojos pasirinktos užduotys; 

 Sąsiuviniuose tikrinamas vienas savarankiškas darbas per savaitę; 

 Tikrinami 1-2 kūrybiniai darbai per mėnesį, vertinama minčių raiška, rašybos ir skyrybos 

klaidos. 

 Namų darbai tikrinami klasės mokytojos pasirinktais būdais. 

 

Tikrinant matematikos kontrolinį darbą, testus, gimtosios k., lietuvių (valstybinės) 

 kalbos darbus:  

 

• Mokytojas ištaiso visas klaidas (ir matematikos, gimtosios ir lietuvių kalbos). 

• Diktante, gimtosios, lietuvių kalbos rašto darbuose nubraukiame klaidą ir viršuje 

užrašome taisyklingai. Jeigu klaidingai parašytas žodis, sakinio dalis ar visas sakinys, tai 

mokytojas išbraukia tai, kas nereikalinga, ir viršuje parašo kitus žodžius.  

• Negalima ant neteisingai parašyto skaičiaus ar  raidės užrašyti teisingą raidę ar skaičių. 

Klaidingą parašymą perbraukiame ir teisingai užrašome viršuje. 

 

Taisydamas mokytojas atkreipia dėmesį: 

• Po sutartinių mato vienetų taškai nededami  (cm kg  ct Lt  km ). 

• Trumpinant  žodžius – būtini taškai – (obuol.  knyg. ir pan.). 

• Atsakymą taisyklingai užrašome taip -  Ats.: liko 36 lapai.  Ats.: nukirpo 2 cm. 

        Odp: zostało 36 kartek. Odp: 2 cm. 

• Mokytojas privalo užrašyti teisingą užduoties sprendimą bei atsakymą. 
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2020-2021  m. m. bendrųjų ugdymo planų 

PRIEDAS 14 

Suderinta su Gimnazijos taryba 

(2020-08-28 prot. Nr. 2)  

 

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija 

Pradinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir metus 

2020-2021 m. m. 

(grupinio, kasdieninio mokymo forma) 

 

 Klasės 

Dalykas  1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 
Mokinių skaičius rugsėjo 

1 d.  
10 16 13 6 

Dorinis ugdymas tikyba  1 1 1 1 
Gimtoji kalba – lenkų  7 7 7 7 
Lietuvių kalba 5 4 +1* 5 5 
Užsienio kalba (anglų)        2 2 2 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 
Matematika 4 5 4+1* 5 
Dailė ir technologijos 2 2 2 1 
Muzika  2 2 2 2 
Fizinis ugdymas 2 2 2 2 
Šokis 1 1 1 1 
Privalomų ugdymo valandų 

skaičius mokiniui 
26 28 28 28 

Skirta mokiniui (minimum) 26 29 29 28 
NŠ 

Kompiuterinis raštingumas 1 1 1  1 
Socialinių  įgūdžių 

ugdymas 
1  1 1 

Supantys pasaulis   1   

Valandų skaičius 28 31 31 30 

*- pamokos, skirtos mokinių poreikių tenkinimui. 

78.1. Tikybos ugdymui jungiamos 3 ir 4 klasės. 

78.2. Lietuvių kalba pradinio ugdymo programoje mokoma integruotai: suderinus mokymo laiką ir 

turinio apimtį į pradinio ugdymo dalykus, mokomus tautinės mažumos kalba, integruojami 

mokymo lietuvių kalba fragmentai, projektai, tautinės šventės ir pan.; 

78.3. Lietuvių kalbos dalykui 2 klasėje skiriama 1 papildomą valandą iš poreikių tenkinimo 

valandų. 

78.4. Matematikos dalykui 3 klasėje skiriama1 papildomą valandą iš poreikių tenkinimo valandų. 

78.5. Užsienio (anglų ar vokiečių) kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

78.6.  Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš mokyklos siūlomų užsienio kalbų (anglų, 

vokiečių);  

78.7. Specialiųjų poreikių vaikai pradinėse klasėse užsienio kalbos nesimoko. 

78.8. Į fizinį ugdymo turinį įtraukta plaukimo programa (2-3 klasės). 

78.9. Mokiniai, besimokantys dailės, šokio, muzikos menų mokyklose, sportinės krypties 

neformaliojo švietimo įstaigose, lanko pamokas. 

78.10. Žmogaus sauga integruojama į ugdymo turinį.   

78.11. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų turinį integruojama: Švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintų Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, Mokinių mokėjimo mokytis, 

Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių 

integruojamųjų programų pagrindai. 

78.12. Neformaliam švietimui pradiniame ugdyme skiriama 4 val. kompiuteriniam raštingumui. 
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78.13. 1 ir 3  klasėms po 1 val. skiriama socialinių įgūdžių ugdymo programai ,, Laikas kartu” iš 

neformaliojo švietimo valandų, 2 klasėje - ,,Supantys pasaulis’, 4 klasėje - ,, Draugistės pasulyje” 

– socialinių įgūdžių ugdymas. 
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2020-2021  m. m. bendrųjų ugdymo planų 

PRIEDAS 15 

Suderinta su Gimnazijos taryba 

(2020-08-28 prot. Nr. 2)  

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija 

2020-2021 m. m. pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti pamokų skaičius per metus 

(grupinio, kasdieninio mokymo forma) 

 

                       
                       Klasė 
Dalykai   

5  6 7   8 
I G 
kl. 

II G 
kl. 

Mokinių skaičius 

rugsėjo 1 d.  
9 14 14 7 10 13 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 
1 1 1 1 1 1 

Gimtoji kalba (lenkų) 5 5  5 5 4 4+1* 
Lietuvių kalba ir 

literatūra 
5 5 5 5 4 5 

Užsienio kalba (anglų) 3 3 3 3 3 3 
Matematika 4 4 4 4 3 4 

Informacinės 

technologijos 
1 
 

1 1 1 
 

1 
 

1 

Gamta ir žmogus 2 2     

Biologija   2 1 2 1 

Chemija    2 2 2 

Fizika   1 2 2 2 

Istorija  2 2 2 2 2 2 

Pilietiškumo pagrindai      1 

Geografija  2 2 2 2 1 

Ekonomika ir 

verslumas 
     1 

Dailė 1 1 1 1 1 1 
Muzika 1 1 1 1 1 1 

Technologijos  
2 
 

2 2 1 
1,5 

 
1 

Fizinis ugdymas  2 2 2 2 2 2 

Šokis 1 1 1 1  1 

Žmogaus sauga 1  1  0,5   

Pamokos ugdymo poreikiams tenkinti 
,, Geometrija“ 

 
    1*  

Minimalus pamokų 

skaičius mokiniui per 

savaitę 
30 33 33 33 33 33 

Minimalus pamokų 

skaičius mokiniui per 

metus 
1110 1221 1221 1221 

 
1221 

 
1221 

Pamokų  skaičius 

mokiniui per savaitę 
31 32 34 34 33 35 

NŠ 
Sportas   1 1 

Muzika 1     
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*- iš mokinių poreikių tenkinimo skirtų valandų 

 

78.13.1. Dorinio ugdymo dalyką mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 

metų mokinys savarankiškai renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką. 

79. Lietuvių ir gimtoji kalbos. 

2.1. Visų dalykų mokymas vykdomas lenkų kalba, išskyrus lietuvių kalbos  ir užsienio 

kalbų programas.  Per visų dalykų pamokas rūpinamasi lietuvių kalbos ugdymu;    

2.2. integruojamas lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų mokymas, laisvės kovų istorijai 

skiriant ne mažiau kaip 18 pamokų; 

2.3. lietuvių kalbos ugdymas integruojama į pilietiškumo, istorijos, geografijos dalykus, 

integruojamas organizuojant minėjimus, kultūrinę – pažintinę veiklą,  projektus, 

rengiant, vedant integruotas pamokas (mokytojai numato ilgalaikiuose planuose); 

2.4. pilietiškumo ugdymas organizuojamas lietuvių kalba; 

2.5. gimtajai kalbai IIG klasėje skiriama 1 papildomą valandą iš poreikių tenkinimo 

valandų. 

80. Užsienio kalbos. 

3.1.  Antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui 

iki 14 metų renka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu 

pats renkasi antrąją užsienio kalbą: anglų, rusų, vokiečių. 

3.2.  antrosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A1, o 7–8 ir I-IIG  

klasėse – į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis.  

3.3. Užsienio kalbas keisti iki vidurinio ugdymo programos pradžios galima tik tuo atveju, 

jei mokinys yra atvykęs iš užsienio mokyklos ar kitos mokyklos ir gimnazija dėl 

objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos kalbos 

mokymosi ir yra gavusi tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimą raštu. Mokiniui sudaromos 

sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, įveikti programų 

skirtumus pagal bendrųjų ugdymo planų rekomendacijas. 

81. Informacinės technologijos. 

4.1. 7-8 klasėje informacinių technologijų ugdymui skiriama po 1 val. 

4.2. 7-8 klasėje  35 valandos mokoma integruotai su kitais dalykais. Organizuojama dalyko 

pamoka, bet ją planuoja ar pamokoje dirba du mokytojai – dalyko ir informacinių 

technologijų (konsultantas) arba pats dalyko mokytojas integruoja ugdymo turinį su 

IKT;  

4.3. IG-IIG klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų programavimo pradmenų arba tinklalapių kūrimo pradmenų modulių. 

Modulį renkasi mokinys. 

82. Socialiniai mokslai. 

5.1.  Pilietiškumo pagrindų dalyko ugdymui IG klasėje ugdymo turinį integruojama į 

istorijos dalyką; 

5.2.  Pilietiškumo pagrindų dalyko ugdymui IIG klasėje - skiriama  1 val.  

5.3.  Laisvės kovų istorijai mokyti  skiriama 18 pamokų, integruojant temas į istorijos ir 

lietuvių kalbos pamokas.  

5.4. Gimnazija nusprendžia 5-oje klasėje istorijos  dėstymą pradėti nuo Lietuvos istorijos, o 

6-oje klasėje - nuo Europos istorijos. 

5.5. Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojama 

Lietuvos ir pasaulio realijas, nacionalinio saugumo ir gynybos temas ir pan. Integruotos 

temos numatomos ilgalaikiuose planuose. 

83. Matematika 

6.1.  IG klasėje iš mokinių poreikių tenkinimo valandų matematikos ugdymui skiriama 

papildomai 1 val. geometrijos moduliui. 

84. Ekonomikai IIG kl. skiriama – 1 val.  

85. Menai. 

8.1.  Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės, muzikos dalykai. 

8.2.  Chorui skiriama 1 val. iš NŠ 5-6 klasei. 

86. Technologijos: 

9.1. Mokinius, besimokančius pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, pradedama 

mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso 



 40 

programą, po kurios mokiniai renkasi vieną iš siūlomų technologinių programų: tekstilė ir 

mityba, gaminių dizainas ir technologijos – mergaitėms,  elektronika,  konstrukcinės 

medžiagos – berniukams. 

9.2. technologijų programas mokiniai gali keisti nuo I G  klasės (trimestro pradžioje). 

87. Fizinis ugdymas: 

10.1.  5-8 ir IG-IIG klasėse fiziniam lavinimui skiriamos 2 valandos per savaitę; 

10.2.  5-8 ir IIG klasėse šokiui skiriama 1 val.;  

10.3. Sporto šakai skiriama po 1 val. iš NŠ 7-8 ir IG-IIG klasėse. 

10.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami 

atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę; 

10.5.  mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, 

siūloma kita veikla (pvz.: stalo žaidimai, šaškės, šachmatai, veikla kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje, konsultacijos, socialinė veikla ir pan.). 
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2020-2021 m. m. bendrųjų ugdymo planų 

PRIEDAS 16 

Suderinta su Gimnazijos taryba 

(2020-08-28 prot. Nr. 2) 

 

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija 

2020-2021 m. m. vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę 

ir metus (grupinio, kasdieninio mokymo forma) 

 

Ugdymo sritys, dalykai Minimalus 

pamokų skaičius 

privalomam 

turiniui 

IIIG kl./ 
 14 mokiniai 

 

IV G klasė/ 
9 mokiniai 

Dorinis ugdymas: 2   
Tikyba  1 1 

Kalbos:    
       Lietuvių kalba ir literatūra  13  7 7 

Gimtoji kalba (lenkų)  8 5 5 
Užsienio kalba (anglų)   

6 

3 3 
Užsienio kalba (rusų)  3  3 (savarankiškas) 

Socialinis ugdymas: 4   
Istorija B  4   
Istorija A 6 3  3 
Geografija B 4 2  
Geografija A 6   

Matematika 6   
             Matematika B 6 3  
             Matematika A 9 5 4 
Informacinės technologijos 2 1 1 
Gamtamokslinis ugdymas: 4   

Biologija B 4 2  

Biologija A 6 3 (savarankiškas) 
 

3 
 

Fizika  4 2  2 
Chemija B 4   
Chemija A 6 3 (savarankiškas)  

Menai ir technologijos:  4(34/32)   
Dailė 4 2 2 
Muzika 4 2  
Statyba ir medžio apdirbimas 4 2   
  Fizinis ugdymas 4       2  2 
Šokis 4 2  

Žmogaus sauga (integruojama į 

dalykus) 
0,5   

Anglų kalbos (užsienio) modulis  1 (savarankiškas) 1 (savarankiškas) 

Lenkų kalbos (gimtoji)modulis   1 

Neformalusis švietimas    
Iš viso   54 (47+7) 38 (34+4) 

 
Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius per savaitę  32 val. IIIG kl. ir 31 val. IVG kl. per savaitę (Suderinta 

su Gimnazijos taryba) 

Maksimalus mokinio pamokų skaičius  35 pamokos per savaitę 

Neformalusis švietimas (val. skaičius) 210 (3 val.) 

Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti  12 pamokų per savaitę metams 
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2020-2021 m. m. bendrųjų ugdymo planų 

PRIEDAS 17 

Suderinta su Gimnazijos taryba 

(2020-08-28 prot. Nr. 2)  

 

              ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJA 

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE ESANT 
APLINKYBĖMS, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI 

ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO BŪDU 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

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

(toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas 

negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (mokykla yra dalykų brandos 

egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti 

koreguojamas, laikinai stabdomas arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu (toliau – nuotolinis ugdymas). 

2. Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 

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

2.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–8, IG–IVG gimnazijos klasių mokiniams; 

2.3. 30 °C ar aukštesnė – 1-8, IG–IVG gimnazijos klasių mokiniams. 

3. Esant ekstremaliai situacijai nuotoliniu būdu gimnazija ugdo mokinius nepriklausomai nuo 

to, ar šis būdas yra įteisintas mokyklos nuostatuose, ar ne. Laikinai organizuojant ugdymą 

nuotoliniu būdu mokymo sutartys nekeičiamos. 

3.1. Socialinė veikla nuotolinio ugdymo metu nevykdoma. 

 

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 
 

4. Gimnazijoje paskirti asmenys: 

4.1. atsakinga už nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarkos vykdymą ir priežiūrą - 

Katažina Sokolovskaja, el. p. katazina.sokolovska@gmail.com,tel. 838045671 arba 

+37060677838; 

4.2. Kristina Voitkevič: el. p. kristinavtkv@gmail.com, tel. +37062037811 – informacijos 

skelbimas gimnazijos tinklalapyje, skaitmeninių technologijų administratorius (IKT 

koordinatorius); 

4.3. mokinių konsultantai technologijų naudojimo bei ugdymo organizavimo ir vykdymo  

klausimais: mokytojai dalykininkai, klasės auklėtojai; 

4.4. atsakingas už IKT įrangos sklandų veikimą – gimnazijos IKT inžinierius Edgar Zdanovič 

tel. +37068289189, el. p. edgarzpin@mail.ru.  

5. Ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu sprendimas, kai nėra galimybės 

tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, primamas pagal Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 

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

„Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 

6. Pasibaigus ypatingomis aplinkybėms grįžtama prie įprasto proceso organizavimo. 

mailto:katazina.sokolovska@gmail.com
mailto:kristinavtkv@gmail.com
mailto:edgarzpin@mail.ru


 43 

 

 

III SKYRIUS 

MOKYMOSI BŪDAI IR PRIEMONĖS, KAI UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI 

ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

7. Nuotolinis mokymasis (angl. distance learning) – tai nuoseklus grupinis ar savarankiškas 

mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir / ar laikas, o bendravimas 

ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis 

technologijomis (IKT). Pagal mokymosi laiką nuotolinis mokymasis skirstomas į tris rūšis: 

7.1.  Sinchroninis nuotolinis mokymas - vyksta tada, kai mokytojas ir mokiniai bendrauja 

skirtingose vietose, bet tuo pačiu metu. Mokiniai privalo prisijungti prie savo kompiuterio 

(telefono, planšetės) nustatytu laiku. Sinchroninis nuotolinis mokymas gali vykti tokiais 

būdais: grupiniai pokalbiai pasirinktoje platformoje, vaizdo konferencijos ir kt. 

7.2. Asinchroninis nuotolinis mokymasis - vyksta tada, kai mokytojas ir mokiniai bendrauja 

skirtingose vietose ir skirtingu laiku laikydamiesi atitinkamų tarpusavio susitarimų. 

Asinchroninis nuotolinis mokymasis dažnai priklauso nuo technologijų, tokių kaip el. paštas, 

internetiniai forumai, garso įrašai ir vaizdo įrašai. 

7.3. Mišrusis nuotolinis mokymas – vyksta tada, kai yra derinamas sinchroninis ir 

asinchroninis nuotolinio mokymosi būdas. 

8. Pagrindinės nuotolinio mokymosi priemonių kategorijos yra šios:  

8.1. mokymosi medžiaga (tekstai (rekomenduojama pateikti taikant Microsoft Word 

programą), paveikslai, Power Point prezentacijos, animacija, schemos, grafikai, 

multimedija ir kt.); 

8.2. žinių vertinimo priemonės (savikontrolės ir kontrolės testai, anketos ir kt.); 

8.3. mokymosi proceso ir rezultatų stebėjimas bei vertinimas (elektroninis dienynas 

,,Mano dienynas” platforma, Clasroom platforma (bendrasis ugdymas), 

kaupiamasis vertinimas); 

8.4. bendravimo priemonės (elektroninis paštas, elektroninis dienynas ,,Mano 

dienynas”, Clasroom platforma); 

8.5. kiti papildomi informacijos šaltiniai (esant poreikiui teikiamas užduočių 

popierinis variantas); 

8.6. mokytojui paliekama teisė taip pat naudotis įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu 

turiniu (pvz.: etest.lt – gimnazja yra įsigijusi trejų metų abonimentą) ir kitu 

nemokamu skaitmeniniu turiniu. Gimnazija neprisiima atsakomybės už kitas 

mokytojo naudojamas mokamas skaitmeninio turinio programas. 

 

IV SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS 

9. Administracijos, mokytojų, klasės vadovų, mokinių ir jų tėvų atliekamos funkcijos bei 

atsakomybės, skirtos tinkamam nuotolinio mokymo įgyvendinimui: 

9.1. Administracija: 

9.1.1. koordinuoja nuotolinio mokymo vykdymą; 

9.1.2. konsultuoja mokytojus nuotolinio ugdymo klausimais; 

9.1.3. stebi, kaip vykdomas nuotolinis mokymas, renka duomenis, 

analizuoja, pristato rezultatus; 

9.1.4. derina sinchroninio mokymosi būdu vykdomo mokymo tvarkaraščius; 

9.1.5. teikia pagalbą ir informaciją mokiniams, ugdomiems nuotoliniu būdu; 

9.1.6. esant poreikiui organizuoja video konferencijas informacijos 

perteikimui arba iškilusios problemos sprendimui; 

9.1.7. direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už neformalųjį švietimą 

(klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė)  koordinuoja bendros 

informacijos apie ugdymo proceso organizavimo tvarką, švietimo 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Animacija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Multimedija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektroninis_pa%C5%A1tas
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pagalbos teikimą, komunikuoja kitais aktualiais švietimo 

bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta nuotolinio ugdymo 

būtinybė, dėl kurio ugdymo procesas mokykloje negalėjo būti 

organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama 

gimnazijos elektroniniame puslapyje ir gimnazijos Facebook 

paskyroje. 

9.2. Mokytojai: 

9.2.1. laikosi Ugdymo proceso organizavimo esant aplinkybėms 

gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso būdu tvarkos; 

9.2.2. dirba nuotoliniu būdu iš namų arba atvykę į gimnaziją, panaudodami 

gimnazijos suteikiamas galimybes nuotoliniam darbui; 

9.2.3. laikosi nuotolinio ugdymo tvarkaraščio pamokų laiko; 

9.2.4. laikosi susitarimų su mokiniais dėl ugdymo organizavimo: kaip bus 

skiriamos mokymosi užduotys, kaip teikiama teorinė ir kita 

ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, kada ir kokiu būdu 

mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek 

mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų 

krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys; 

9.2.5. informuoja apie mokymosi pasiekimus ir pažangą mokinius ir jų tėvus 

elektroninio dienyno ,,Mano dienynas” platformoje, telefonu, el. 

paštu, el. žinute ir kt.; 

9.2.6. lanksčiai koreguoja mokomojo dalyko ilgalaikį planą; 

9.2.7. kreipiasi klasės vadovo ir kitų specialistų (spec. pedagogo, 

psichologo) pagalbos. 

9.2.8. iš anksto praneša mokiniams apie planuojamą vaizdo pamoką; 

9.2.9. kūno kultūros, choreografijos mokytojai sudaro galimybę mokiniams  

pasirinkti užduoties atlikimo būdą (praktinės užduoties filmavimo 

pakeitimas kito tipo /pobūdžio/ užduotimi); 

9.2.10. saugo mokinių atliktas užduotis nuotolinio mokymosi metu duomenų 

laikmenoje, kol nesibaigia nuotolinis ugdymas (einamieji mokslo 

metai); 

9.2.11. dalyvauja virtualiuose posėdžiuose, susirinkimuose. 

 

9.3. Klasės vadovai: 

9.3.1. teikia mokyklos administracijai informaciją apie auklėtinius 

technologinio aprūpinimo klausimais; 

9.3.2. nuotoliniu būdu individualiai bendradarbiauja su tėvais dėl sklandaus 

vaiko ugdymo(si) užtikrinimo; 

9.3.3. informuoja apie mokymosi pasiekimus ir pažangą mokinius ir jų tėvus 

elektroninio dienyno ,,Mano dienynas” platformoje, telefonu, el. 

paštu, el. žinutės ir kt.; 

9.3.4. koordinuoja mokinių mokymąsi, pasiekimus, stebi mokinių 

pažangumą el. dienyno sistemoje; 

9.3.5. domisi auklėtinių  poreikiais, interesais, padeda spręsti nuotoliniu 

mokymosi metu iškilusias problemas; 

9.3.6. bendradarbiauja su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, 

padeda spręsti problemas, o prireikus, kreipiasi į mokyklos vadovus. 

9.4.Mokiniai: 

9.4.1. susipažįsta su mokytojo skirtomis užduotimis ir jas atlieka; 

9.4.2. seka užsiėmimų, vykstančių sinchroninių mokymosi būdu, tvarkaraštį; 

9.4.3. privalomai prisijungia prie vaizdo pamokos ir įsijungia vaizdo (video) 

kamerą; 
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9.4.4. teikia mokytojui grįžtamąjį ryšį: laiku atlieka skirtas užduotis, esant 

poreikiui, susitaria individualiai su mokytoju dėl termino perkėlimo; 

9.4.5. pildo rekomenduotą  veiklos  fiksavimo (stebėjimo)  formą ir ja 

vadovaujasi. 

 

 

V SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

10. Gimnazija, priėmusi sprendimą ugdymo procesą įgyvendinti nuotoliniu mokymo procesu, 

užtikrina, kad mokiniai pasiektų numatytus mokymosi pasiekimus ir nepatirtų mokymosi 

praradimų. 

10.1. Pradinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti skiriama ne mažiau kaip 50 

procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) sinchroniniam 

(vaizdo pamokos) ugdymui, ir ne daugiau 50 procentų – asinchroniniam ugdymui; 

10.2. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti skiria 60-50 

procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) sinchroniniam 

(vaizdo pamokos) ugdymui, ir 40-50 procentų – asinchroniniam ugdymui. 

10.3. Pamokų tvarkaraštis yra pritaikytas  sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui. 

10.4. Pamokos struktūra pritaikoma sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgiama 

į   mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 

10.5. Minimalus laikas pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosioms programoms 

įgyvendinti organizuojant ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu nurodytas Bendrųjų ugdymo planų 77 ir 

93 punktuose, pamokų skaičius per dvejus mokslo metus, jei pamokos trukmė – 45 min. 

Minimalus laikas, numatytas ugdymo programoms įgyvendinti, esant ypatingoms 

aplinkybėms negali būti mažinamas. 

10.6. Pertraukų trukmė nuotolinio ugdymo metu išlieka nepakitusi.  

11. Asmens duomenų apsauga užtikrinama vadovaujantis Šalčininkų r. Butrimonių Anos 

Krepštul gimnazijos pedagogų etikos kodeksu (2018-10-30 įsakymas Nr. V3-150),  

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos asmens duomenų apsaugos 

taisyklėmis (2018-05-16 įsakymas Nr. V3-115), Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul 

gimnazijos asmens duomenų saugojimo politika (2018-05-16 įsakymas Nr. V3-114). 

 

VI SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS UGDYMO PROGRAMOJE 

 

12. Minimalus laikas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosioms programoms 

įgyvendinti organizuojant ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu nurodytas Bendrųjų ugdymo planų 

pamokų skaičius per dvejus mokslo metus, jei pamokos trukmė – 45 min. Minimalus 

laikas, numatytas ugdymo programoms įgyvendinti, esant ypatingoms aplinkybėms, 

negali būti mažinamas.  

13. Konsultacijos (individualios ir grupinės), gali būti organizuojamos tik nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu ir (ar) kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. 

14. Gimnazija  užtikrina, kad ugdymo turinys būtų pritaikomas atsižvelgiant į individualius 

mokinio gebėjimus ir raidos sutrikimo specifiką (mokymo medžiagą pateikti įvairiais 

būdais (vaizdiniu, garsiniu ir kt.). Įtraukiant mokinį į veiklas būtinai atsižvelgiama į jo 

pomėgius, naudojant vizualines užuominas ugdymo procese, pateikiant galimas 

atsiskaitymo formas ir leidžiama mokiniui pasirinkti atsiskaitymo formą. 
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VII SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO POREIKIŲ NUOTOLINIO 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 

15. Mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo specifikos ir švietimo 

pagalbos teikimas vykdomas: 

15.1. konsultacijos su pagalbos specialistais (spec. pedagogu, psichologu) vykdomos 

elektroniniu būdu ir telefonu; 

15.2. mokiniams, turintiems spec. poreikių, užduotys gali būti pateikiamos popieriniu 

variantu.  

15.2.1. įvairiapusių raidos sutrikimų turintys mokiniai gali būti ugdomi bendroje klasėje; 

15.2.2. planuojama organizuoti integruotą veiklą 2 kartus per savaitę skiriant mokytoją 

padėjėją bei dirbant su pagalbos specialistais; 

15.3. aukštesniųjų gebėjimų mokiniams rekomenduojama skirti papildomas užduotis, 

individualiai susitariant su mokiniu (pasirengimas olimpiadoms, konkursams, projektams ir 

pan.). 

16. Sudaromos teikiamos rekomendacijos mokiniams dėl fizinio aktyvumo pertraukų 

namuose, kieme nuotolinio ugdymo metu.    

 

VIII SKYRIUS 

MOKINIŲ, KAI UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU, ŽINIŲ IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

17.Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese mokytojai vadovaujasi 

Bendrosiomis programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata ir Šalčininkų 

r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos  pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašu (patvirtintas Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos direktorės 2019-

07-02 įsakymu Nr. V3-98) atsižvelgia į mokinių poreikius, galimybes ir turimus išteklius. 

18. Vertinimo būdai: 

18.1.taikoma 10 balų vertinimo sistema; 

18.2.atsiskaitomieji darbai: įskaita, kontrolinis darbas, savarankiškas darbas, testas, atsakymas 

žodžiu; 

18.3.taikomas neformalus vertinimas; 

18.4.kaupiamojo balo sistema (mokytojo dalykininko nuožiūra); 

18.5.atsiskaitomojo darbo data suderinama ir įrašoma į elektroninį dienyną ir Classroom 

platformą ne vėliau kaip prieš savaitę; 

18.6.užduotys pateikiamos su numatytais įvertinimais;  

18.7.užduotys turi būti pateikiamos įvertinus mokinių technologinę galimybę jas atlikti; 

18.8.savarankiško darbo, testo trukmė 15-30 min;  

18.9.5-8 ir IG-IVG klasių mokinių pasiekimai vertinami remiantis Šalčininkų r. Butrimonių 

Anos Krepštul gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašu (2019 – 07 – 02 įsakymas Nr. V3 – 98); 

18.10.netvarkingai, neįskaitomai parašyti, ne tam skirtoje vietoje parašyti atsakymai darbe 

nevertinami. Darbai gali būti nevertinami, jeigu juose yra necenzūrinių užrašų, piešinių, 

ženklų. Nesavarankiškai atlikti darbai nevertinami;  

18.11.mokinys susitaręs su mokytoju privalo atsiskaityti už rašomuosius darbus, kurių nerašė 

dėl įvairių priežasčių per 1 savaitę. 

19. Namų darbų skyrimo tvarka nuotolinio ugdymo metu: 

19.1. namų darbų užduočių turinį, formas, trukmę nustato mokytojas; 
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19.2. trumpalaikes namų darbų užduotis mokiniai privalo atlikti iki kitos dalyko pamokos; 

19.3. ilgalaikes (iš anksto suplanuotos ir paskelbtos) namų darbų užduotis mokiniai privalo 

atlikti iki sutartos datos; 

19.4. ilgailaikės namų darbų užduotys gali būti laikomos atsiskaitomaisiais darbais; 

19.5. aiškiai suformuluotos namų darbų užduotys įrašomos elektroniniame dienyne; 

19.6. namų darbų užduotys, atsižvelgiant į nuotolinio ugdymo ypatumus, yra 

diferencijuojamos įvertinus mokinių turimą IKT įrangą; 

19.7.namų darbams siūloma naudoti įvairias kompiuterines programas, skirtas žinių 

pasitikrinimui (egzaminatorius.lt, etest.lt ir kt.); 

19.8. namų darbai skiriami itin tikslingai, užduotys pateikiamos su numatytais įvertinimais.  

 

_____________________________________________________ 
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ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJA 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPEC. POREIKIŲ 

 

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAI 

2020 -2021 M. M. 

2020-2021 m. m. bendrųjų ugdymo planų 

PRIEDAS  4 

 

Nr Dalykas Gžegož 

Apanov

ič 2 kl. 

Indivi

d. 

ugdy

mo pr. 

Greta Savel 

2 kl 

Pritaikyta 

ugdymo pr.. 

Daniel 

Šulc 3 kl. 

Pritaikyta 

ugdymo 

pr.. 

Alersandr 

Šerlat 3 

kl. 

Pritaikyta 

ugdymo 

pr.. 

Artur 

Karklinev

sk ij 6 kl. 

Individ. 

ugdymo 

pr. 

Šimon 

Sinkevičiu

s 7kl. 

Individ. 

ugdymo 

pr. 

Aleksand

r  Molis 7 

kl.Pritaik

yta 

ugdymo 

per. 

Daniel 

Karklinevsk 

ij 8kl. 

Individ 

ugdymo pr.. 

Devid 

Ragoža 

I Gkl. 

Individ 
ugdymo 

pr. 

Kamiljana 

Zaborovska

ja IG kl. 

Pritaikyt

a 

ugdymo 

pr. 

Darjuš 

Adamovič 

IIIG kl. 

Pritaikyta 

ugdymo 

pr. 

Pavel 

Rympo 

IIIG kl. 

Pritaikyta 

ugdymo 

pr. 

1 Tikyba 1 1 1 1 1             1 1 1 1 1 1 

2 Gimtoji kalba (lenkų) 5 5 5 5 3            3 5 3 2 5 5 

3 Lietuvių kalba (valstybinė) 5 5 5 5 5              5 5 4 4 7 7 

4 Anglų kalba (užsienio) 0 2 2 2 0              3 0 0 3 3 0 

5 Matematika 3 3 3 3 2              2 4 3 2 3 3 

6 Pasaulio pažinimas 2 2 2 2         

7 Dailė ir technologijos 2 2 2 2         

8 Gamta ir žmogus     2        

9 Istorija     2             2 2 2 2   

10 Informacinės technologijos     1             1 1 1 1 1 1 

11 Geografija     2             2 2 2 2 2 2 

12 Fizika                  1 2 2 2   

13 Chemija        0 0 2   

14 Biologija                   1 1 2 2 2 2 

15 Ekonomika ir verslumas             

16 Pilietiškumo pagrindai             

17 Technologijos     2             2 1 1,5 1,5 2 2 

18 Dailė     1             1 1 1 1 2 2 

19 Muzika 2 2 2 2 1              1 1 1 1 2 2 

20 Žmogaus sauga                  1  0,5 0,5   

21 Fizinis ugdymas 2 2 2 2 2             2 2 2 2 2 2 

22 Šokis 1 1 1 1 1             1 1 1 1   

23 Specialiojo pedagogo pagalba 4 4 4 4 4        2            4 4 5 4   

25 Logopedo pagalba             2       

26 Socialinių įgūdžių veikla             2       

27 Neformalusis švietimas 2 2 2 2 0        0            1                 1               1    

 Išviso: 31 31 3 31 31       6            34 34 34 33 32 32 
 

Pastabos: 

1. Gžegož Apanovič 2 kl. (individualizuota programa) nesimoko anglų k. (dirba spec.pedagogas). 

2. Atrur Karklinevskij 6 kl. (individualizuota programa) nesimoko anglų k. (dirba spec.pedagogas). 

3. Šimon Sinkevičius 7 kl. dalyvauja ugdymo procese klasėje (antradieniais, ketvirtadieniais). 

4. Daniel Karklinevskij 8 kl. (individualizuota programa) nesimoko anglų k. (dirba spec.pedagogas). 

5. Devid Ragoža IG kl. (individualizuota programa) nesimoko anglų k. ir chemijos (dirba spec.pedagogas)



2020-2021 m. m. bendrųjų ugdymo planų 

PRIEDAS 5 

 

ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJA 

 1-4 kl. etninės kultūros  programos įgyvendinimo priemonės 

Programos paskirtis. Etninis ugdymas padeda ugdyti mokėjimo mokytis, asmeninę, socialinę, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo 

kompetencijas, tautos kultūrine patirtimi grindžiamą kūrybiškumą, tautinę ir pilietinę savimonę. 

 

 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

Liaudies dainų klausymas. 

Liaudies pasakų sekimas. 

Tautosaka. Mįslės. 

 

 

Sakmė „Aitvaras“ 

Erzinimai 

Padavimas ir sakmė 

„Paršežeris“, „Žmogeli, 

nekvailiok!“; 

Gintaras, „Jūratė ir Kastytis“; 

Lietuvių pasakos 

Eglė - žalčių karalienė 

Vilniaus paslaptys 

Padavimas „Milžinų didumas“ 

Mįslės 

Lietuvių pasakos „Sergantis 

liūtas“, „Ežio ir liūto 

lenktynės“; 

Kaip atsirado Puntukas? 

Sakmė ir padavimas; 

Patarlės ir priežodžiai. 

Kuriu pasaką. 

Advento dainos. 

Kalėdų papročiai. 

Mįslės ir minklės. 

Paukščių garsų 

pamėgdžiojimas. 

Liaudies daina „Lek’ gervė“. 

A. Matutis  „Atlėkė gervelė“. 

L. Gutauskas „Gervės 

kepurė“ 

Lietuvių sakmės. „Prinešti 

lapai“; „Kaukučiai“ 

Latvių pasaka „Kaip Dauguva 

atsirado“ 

Pasakėčios. 

S. Stanevičius. „Lapė ir 

žąsys“; 

P. Arminas-Trupinėlis. 

„Varna ir kodis“ 

V. Dėnas. „Gandrai 

parskrido“ 

 

Gimtoji kalba Gimtinė, tėvynė ir tauta. 

 

 

Laikas ir kalendorius.Šv. 

Andriejaus dienos papročius 

Mandagumo principai, 

tradiciniai pasisveikinimai, 

palinkėjimai 

Elgesys ir vertybės 
.Tradicinis elgesys prie stalo. 

Pasaulio pažinimas Bendruomenė, šeima ir 

tradicijos. 

 

Ar namai ir apranga visuose 

kraštuose vienodi? 

Lietuvos etnografinės dalys? 

Lietuvos istorija – valstybės 

kūrimasis. 

Kaip mūsų senoliai puošė 

namus? 
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Gamtos reiškiniai, augalija, 

gyvūnija ir senoji 

pasaulėžiūra. 

Kokias žinai Lietuvos 

valstybės šventes? 

 

Lietuvos istorija – viduramžių 

Lietuva, senieji amatai. 

Kaip buvo siekiama atkurti  ? 

 

Muzika Mes ir piemenėliai Mes ir piemenėliai Etnografiniai regionai Etnografiniai regionai 

Iš liaudies kūrybos skrynelės Iš liaudies kūrybos skrynelės Liaudies kūryba Liaudies kūryba 

               Šokis Lenkų  ir lietuvių šventes 

(skirtumai ir panašumai) 

   

Dailė ir technologijos Senieji darbai ir amatai. 

 

 

Tradiciniai papuošalai eglutei Velykų šventės ir papročiai Duonos kepimo ir valgymo 

papročiai. 

Tikyba Kūčių ir Kalėdų tradicijos 

 

Kūčių ir Kalėdų tradicijos 

 

Kūčių ir Kalėdų tradicijos 

 

Kūčių ir Kalėdų tradicijos 

 

Biblioteka Lietuvių kalendorinės šventės 

 

Lietuvių kalendorinės šventės 

 

Lietuvių kalendorinės šventės 

 

Lietuvių kalendorinės šventės 

 

Kūno kultūra Liaudies žaidimai Liaudies žaidimai Liaudies žaidimai 

 

Liaudies žaidimai 

 

Kultūrinė – pažintinė 

veikla 

 

Tautos ir valstybės šventės. 

Užgavėnės 

Velykų kiaušinių marginimas 

Kalėdaičio dalijimasis 

Tautos ir valstybės šventės. 

Užgavėnės 

Velykų kiaušinių marginimas 

Kalėdaičio dalijimasis 

Tautos ir valstybės šventės. 

Užgavėnės 

Velykų kiaušinių marginimas 

Kalėdaičio dalijimasis 

Tautos ir valstybės šventės. 

Užgavėnės 

Velykų kiaušinių marginimas 

Kalėdaičio dalijimasis 
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2020-2021 m. m. bendrųjų ugdymo 

planų 

PRIEDAS 6 

 

ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJA 

Etninės kultūros  programos įgyvendinimo priemonės  

Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo 

etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ 

 Programos paskirtis. Etninis ugdymas padeda ugdyti mokėjimo mokytis, asmeninę, socialinę, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo 

kompetencijas, tautos kultūrine patirtimi grindžiamą kūrybiškumą, tautinę ir pilietinę savimonę. 

Programos tikslas: Puoselėti mokinių tautinį identitetą, ugdyti asmenybę, turinčią brandžią tautinę savimonę ir savigarbą. 

Programos uždaviniai:  

 Jaustų pagarbą paveldėtoms savybėms; 

 Gebėtų įžvelgti papročių įtaką dabartiniam gyvenimui; 

 Gebėtų tinkamai reprezentuoti savo tautos kultūrą; 

 Suvoktų save kaip tos kultūros atstovą. 

 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. IG kl. IIG kl. 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

 

Projektas ,,Lietuvos 

piliakalniai“  

 

,,Kalba kaip 

socialinis kultūrinis 

reiškinys. Gyvenu čia 

ir dabar“(I skyrius) 

 

Pamokų ciklas ,,Ką 

atskleidžia praeitis” 

 

 

 

Projektas ,,Mažoji 

mano gimtinė“ 

 

Kryždirbystė 

Lietuvoje 

 

Tema ,,Sakmės ir 

mitai apie pasaulio ir 

tėvynės kilmę“ 

Tema ,,Žmogus 

tautoje: kalba, 

literatūra, kultūra” 

Projektas ,,Mažoji 

mano gimtinė“  

 

Projektas ,,Lietuvos 

piliakalniai“ 

 

Projektas ,,Langas į 

pietryčių Lietuvą“ – 

rugsėjis 

 

Tema „Tautosakos ir 

tradicijų tęstinumas“ 

(I, II skyriai). 

Projektas ,,Mažoji 

mano gimtinė“ 

 

Projektas ,,Lietuvos 

piliakalniai“ 

 

Projektas ,,Langas į 

pietryčių Lietuvą“ - 

rugsėjis 

Projektas ,,Mažoji 

mano gimtinė“ 

 

Projektas ,,Lietuvos 

piliakalniai“ 

 

Kalba kaip socialinis 

reiškinys (1 skyrius) 

Senieji kalbos 

paminklai ir tarmės 

(1 skyrius) 

Žmogus ir Tėvynė (II 

ciklas) 

Projektas ,,Mažoji 

mano gimtinė“ 

 

Projektas ,,Lietuvos 

piliakalniai“ 

 

Pamokų ciklas 

,,Europos kultūros 

šaknys” 

 

Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio 

gedimino laiškas (3 

kyrius ,,Lituaniae 
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 pars” 

Istorija Projektas ,,Lietuvos 

piliakalniai“  

Tradicijos ir šventės 

mūsų gyvenime.  

 

 

 

 Projektas ,,Mažoji 

mano gimtinė“  

 

Projektas ,,Lietuvos 

piliakalniai“ 

 

Projektas ,,Mažoji 

mano gimtinė“ 

 

Projektas ,,Lietuvos 

piliakalniai“ 

 

Projektas ,,Mažoji 

mano gimtinė“ 

 

Projektas ,,Lietuvos 

piliakalniai“ 

 

Projektas ,,Mažoji 

mano gimtinė“ 

 

Projektas ,,Lietuvos 

piliakalniai“ 

 

 

Anglų k. 

Šeimos tradicijos 

(Family traditions) 

Kovas 

  Kalėdų ir Naujųjų 

metų tradicijos 

(Christmas and New 

Year customs around 

the world) 

Gruodis 

Aplink pasaulį 

(Around the world) 

Lapkritis-gruodis 

Pasaulio prietarai 

(Superstitions around 

the world)  

Kūno kalba 

(Body language) 

Rugsėjis-spalis 

Gimtoji 

kalba 

 

Temos integruojamos 

į ugdymo turinį 

 

Pamokų ciklas „Tam, 

gdzie nasze 

korzenie“ 

Pamokų ciklas 

„Człowiek 

współczesny wobec 

tradycji” 

1. Gegužinių apeigų 

atgimimas.  

2. Tradycje 

bożenarodzeniowe w 

kulturze narodów 

świata.  

3. Tolerancja wobec 

ludzi innej 

narodowości. 

Šv.Mikalojaus diena 

2017-12-06 

Temos integruojamos 

į ugdymo turinį 

Muzika Etnografiniai 

regionai. 

 

 

Etnografiniai 

regionai. 

 

 

Kalendorinės  

šventės ir papročiai. 

Liaudies kūryba. 

Kalėdų vakaronė. 

Kalendorinės  

šventės ir papročiai. 

Liaudies kūryba. 

Kalėdų vakaronė. 

1.Jaunimo brandos 

apeigos ir papročiai. 

2.Kalendoriniai 

papročiai.  

3. Tradicinė ūkinė 

veikla. 

Kalėdų vakaronė. 

1.Jaunimo brandos 

apeigos ir papročiai. 

2.Kalendoriniai 

papročiai.  

3. Tradicinė ūkinė 

veikla. 

Projektas ,,Tradicijų keliais“ 

      Šokis Projektas ,,Tradicijų keliais“ 
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Dailė  

 

Kaziuko mugė 

 

Akcija „Įpink juostą į 

kasą“ 

Kaziuko mugė 

 

Paroda ,,Tautinė 

juosta“ 

 

Kaziuko mugė 

 

Paroda ,,Tautinė 

juosta“ 

 

Kaziuko mugė 

 

Medžio raižinių 

paroda „Gyvybės 

medis“ 

Kaziuko mugė 

Geografija Projektas "Piliakalnių 

paslaptys" 

Projektas "Piliakalnių 

paslaptys" 

Projektas "Piliakalnių 

paslaptys" 

Projektas "Piliakalnių 

paslaptys" 

Projektas "Piliakalnių 

paslaptys" 

Projektas „Pažink 

valstybę“ 

Projektas "Piliakalnių 

paslaptys" 

Projektas „Pažink 

valstybę“ 

Technologijos Kaziuko mugė 

 

Paroda „Kabantys 

sodai“ 

Kalėdinė mokinių 

kūrybinių darbų 

paroda 

 

Kaziuko mugė 

 

Paroda „Kabantys 

sodai“ 

Kalėdinė mokinių 

kūrybinių darbų 

paroda 

Kaziuko mugė  

Verbų pynimas 

Margučių dažymas 

Paroda „Kabantys 

sodai“ 

Kalėdinė mokinių 

kūrybinių darbų 

paroda 

Kaziuko mugė 

 

Paroda „Kabantys 

sodai“ 

Kalėdinė mokinių 

kūrybinių darbų 

paroda 

Kaziuko mugė 

 

Paroda „Kabantys 

sodai“ 

Kalėdinė mokinių 

kūrybinių darbų 

paroda 

Kaziuko mugė 

 

Paroda „Kabantys 

sodai“ 

Kalėdinė mokinių 

kūrybinių darbų 

paroda 

Tikyba Kalėdaičio dalijimosi šventė (visos gimnazijos renginys 
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2020-2021 m. m. bendrųjų ugdymo planų  

Priedas 8 

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija 2020-2021 m. m.  

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos planas 

Tikslas- ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. 

Uždaviniai: 

 Siekti, kad mokiniai suprastų neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai ir visuomenei; 

 Skatinti sveiko, turiningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymąsi; 

 Ugdyti gebėjimus, skatinančius atsisakyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, prireikus kreiptis pagalbos ir konstruktyviai 

spręsti problemas; 

 Suteikti informacijos apie prevencinės, medicininės, psichologinės, socialinės, teisinės pagalbos galimybes ir institucijas, skatinti ugdytinių 

gebėjimą kreiptis pagalbos. 

Klasė Veiklos/pamokos/užsiėmimo pavadinimas Kur integruojama ( Klasės 

valandėlė, mokomasis dalykas, 

akcija, renginys ir pan.) 

Laikas, 

data 

Atsakingas 

asmuo 

Pastabos 

 

 

1 klasė 

 

5 val. per 

mokslo 

metus 

1. Kas sveika ir kas žalinga sveikatai ? Pasaulio pažinimas gruodis Dalykininkas   Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

2. Noriu augti sveikas Pasaulio pažinimas kovas Dalykininkas   

3. Noriu būti saugus buityje Pasaulio pažinimas spalis Dalykininkas  

4. Rūkymo žala vaiko organizmui Daile ir techn. geguze Klasės auklėtoja Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

5. Ką būtina, ką galima ir ko negalima daryti 

mokiniams?  

Lenkų kalba Rugsejis Dalykininkas  

 

 

2 klasė 

 

5 val. per 

mokslo 

1. Mano savijauta Tikybą sausis Dalykininkas  Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

2. Jei atsitiko nelaimė Pasaulio pažinimas spalis Dalykininkas  

3. Kodėl rūkymas žalingas?  Pasaulio pažinimas gruodis Klasės auklėtoja  

4. Alkoholio poveikis žmogaus organizmui Dailė  kovas Dalykininkas  
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metus 5. Kokie mano šeimos pomėgiai? Lenkų kalbą spalis Dalykininkas   

 

 

3 klasė 

 

5 val. per 

mokslo 

metus 

1. Vaistai ir jų vartojimas Pasaulio pažinimas balandis Dalykininkas  

2. Pagalbos telefonai Matematika  vasaris Dalykininkas  

3. Kaip pasielgti, ką daryti?  Pasaulio pažinimas sausis Dalykininkas  

4. Kodėl žmogus blogai jaučiasi ir gali 

susirgti? 

Lietuvių kalba gruodis dalykininkas Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

5. Aš žinau kaip pasakyti NE Lenkų kalba spalis Klasės auklėtoja  

 

4 klasė 

 

5 val. per 

mokslo 

metus 

1. Kur kreiptis pagalbos susirgus, 

apsinuodijus, apsvaigus?  

Lenkų kalba spalis Dalykininkas   

2. Ašaromis pasibaigę pokštai ir 

eksperimentai 

Lietuvių kalba gruodis Klasės auklėtoja  

3. Rūkymas kenksmingas ir nerūkančiųjų 

sveikatai 

Matematika  sausis dalykininkas  

4. Kaip pasielgti , kad nepažeistu įstatymų? Pasaulio pažinimas vasaris Dalykininkas  

5. Kaip atrodyti tvirtam ? Tikyba kovas Dalykininkas   

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos planas 

Tikslas- stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, emocinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei bendromis mokytojų, 

medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo bei sveikatai palankią aplinką.  

Uždaviniai: 

 Formuoti mokinių supratimą apie asmens higienos įgūdžių svarbą, saugų judėjimą, kūno kultūrą, sveiką maitinimąsi, žalingų įpročių ir 

patyčių prevenciją, aplinkosaugą. 

 Kurti fiziškai ir psichologiškai saugią ir sveiką aplinką, ieškant naujų erdvių, materialinių galimybių turtinti jau turimas 

 

 

1 klasė 

 

10 val. per 

mokslo 

metus 

 

1. Kas yra sveikata? Pasaulio pažinimas balandis Dalykininkas Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

2. Judrieji  žaidimai Kuno kultura  gagežė Dalykininkas  

3. Sveikos mitybos piramidė Pasaulio pazinimas spalis Dalykininkas Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

4. Koks aš esu? Lenkų kalba  balandis Dalykininkas  

5. Mandagus ir pagarbus elgesys Tikyba   Dalykininkas  



 56 

6. Kas yra šeima? Pasaulio pažinimas kovas Dalykininkas  

7. Asmens ir aplinkos švara Lenkų kalba balandis Dalykininkas  

8. Mano kūno dalys, jų paskirtis Dailė ir technologijos vasaris Dalykininkas  

9. Mano emocijos Lenkų kalba rusejis Dalykininkas  

10. Draugystė  Matematika  gruodis Dalykininkas  

 

 

2 klasė 

 

10 val. per 

mokslo  

metus 

1. Ką reiškia sveikas kūnas? Kūno kultūra spalis Dalykininkas  

2. Šeimos narių vaidmenys  lapkritis Dalykininkas  

3. Kokie žaidimai ir fiziniai pratimai man 

patinka? 

Kūno kultūra  gruodis  Dalykininkas  

4. Mano svoris ir ūgis Matematika  sausis Dalykininkas  

5. Maisto produktai, kuriuos reikėtų valgyti 

saikingai 

Pasaulio pažinimas  vasaris Dalykininkas  

6. Kasdieniai asmens higienos reikalavimai Pasaulio pažinimas kovas Dalykininkas  

7. Kaip rūpintis savo kūnu?  balandis Dalykininkas  

8. Kokius išgyvenimus patiria visi žmonės? Lenkų kalba spalis Dalykininkas  

9. Mano geriausias draugas Lietuvių kalba lapkritis Dalykininkas  

10. Kaip atpažinti tinkamus ir netinkamus 

žodžius 

Tikyba  gruodis Dalykininkas  

 

 

3 klasė 

 

10 val. per 

mokslo 

metus 

1. Darnios šeimos bruožai Anglų kalba Spalis Dalykininkas  

2. Kodėl mankšta, fiziniai pratimai(judrieji 

žaidimai) naudingi mano sveikatai ir gerai 

savijautai? 

Kūno kultūra lapkritis Dalykininkas  

3. Sveikos mitybos principai ir taisyklės Pasaulio pažinimas gruodis Dalykininkas  

4. Miego ir poilsio režimas Pasaulio pažinimas sausis Dalykininkas  

5. Asmens higienos reikalavimai ir jų 

laikymosi tvarka 

Pasaulio pažinimas vasaris Dalykininkas  

6. Natūralūs kūno pokyčiai augant Tikyba kovas Dalykininkas  

7. Mano savybės ir bruožai Lietuvių kalba balandis Dalykininkas  

8. Kuriame bendravimo ir bendradarbiavimo 

taisykles 

Anglų kalba gegužė Dalykininkas  

9. Atliktų gerų darbų ir įsipareigojimų 

nusakymas 

Pasaulio pažinimas Spalis Dalykininkas  
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10. IT apribojimas  Matematika  gruodis Dalykininkas  

 

 

4 klasė 

 

10 val. per 

mokslo 

metus 

1. Ką darome kasdien, kad būtume sveiki? Pasaulio pažinimas spalis Dalykininkas  

2. Mano šeimos tradicijos, papročiai, 

vertybės 

Lietuvių kalba  lapkritis Dalykininkas  

3. Kodėl turėčiau judėti kiekvieną dieną? Kūno kultūra gruodis Dalykininkas  

4. Vandens vartojimas Pasaulio pažinimas sausis Dalykininkas  

5. Veiksniai, turintys įtakos regai ir klausai Pasaulio pažinimas vasaris Dalykininkas  

6. Kaip užsimezga žmogaus gyvybė? Tikyba  kovas Dalykininkas  

7. Užkrečiamosios ligos, jų plitimo būdai Pasaulio pažinimas balandis Dalykininkas  

8. Draugystė ir meilė Lietuvių kalba gegužė Dalykininkas  

9. Ką reiškia dovanojimas, aukojimas, 

pagalba, donorystė? 

 

Lenkų kalba spalis Dalykininkas  

10. Kokios interneto svetainės yra tinkamos, 

informatyvios, naudingos, o kokios – 

žalingos 

Matematika  gruodis Dalykininkas  

Patyčių ir smurto prevencijos programos planas 

Tikslas- užkirsti kelią smurtui ir patyčioms gimnazijoje ir jos teritorijoje, organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti gimnazijoje smurto prevencijos priemones, 

kurios padėtų vaikus išmokyti bendrauti nesityčiojant ir nesmurtaujant bei taip kurti saugią ir draugišką aplinką gimnazijoje. 

Uždaviniai:  

 Mažinti smurto paplitimą gimnazijoje; 

 Individualiai dirbti su linkusiais smurtauti bei smurtą ir patyčias patiriančiais moksleiviais, teikti jiems pagalbą;  

 Kurti gimnazijoje pasitikėjimo atmosferą, kad vaikai galėtų papasakoti apie patiriamą skriaudą ar patyčias; 

 Suteikti mokiniams reikiamų žinių apie emocinį, seksualinį, fizinį smurtą; 

 
 

1 klasė 

 

5 val. per 

mokslo 

metus 

1. Elgesio taisyklės Pasaulio pažinimas rugsėjis Dalykininkas  

2. Draugų pravardžiavimas Pasaulio pažinimas sausis Dalykininkas  

3. Ne mūšų kitų Lenkų kalba spalis Dalykininkas  

4. Kaip jaučiasi vaikai, kai iš jų tyčiojamasi? Lenkų kalba lapkritis Dalykininkas  

5. Pagarba sau ir kitam Lenkų kalba kovas Dalykininkas  

 1. Kas yra patyčios? Pasaulio pažinimas kovas Dalykininkas  
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2 klasė 

 

5 val. per 

mokslo 

metus 

2. Skundimas ir pagalbos ieškojimas Lenkų kalba spalis Dalykininkas  

3. Pyktis ir jo valdymo būdai Lenkų kalba gruodis Dalykininkas  

4. Kodėl vaikai tyčiojasi vieni iš kitų? Anglų kalba sausis Dalykininkas  

5. Jausmų atpažinimas ir raiška Lietuvių kalba vasaris Dalykininkas  

 

3 klasė 

 

5 val. per 

mokslo 

metus 

1. Draugystė Anglų kalba spalis Dalykininkas  

2. Bendrumo jausmo tarp mokinių ugdymas Lenkų kalba lapkritis Dalykininkas  

3. Elgesys viešojoje aplinkoje Pasaulio pažinimas gruodis Dalykininkas  

4. Saugumas mokykloje Kūno kultūra sausis Dalykininkas  

5.   Mokinių elgesys (agresyvus, drąsus, 

pagarbus) 

Pasaulio pažinimas vasaris Dalykininkas  

 

4 klasė 

 

5 val. per 

mokslo 

metus 

1. Diskusija apie patyčias Lenkų kalba kovas Dalykininkas  

2. Kodėl apie patyčias svarbu papasakoti 

suaugusiems? 

Lenkų kalba balandis Dalykininkas  

3. Pagarba vyresniam žmogui Lietuvių kalba spalis Dalykininkas  

4. Pagarba kito nuosavybei Anglų kalba lapkritis Dalykininkas  

5. Kodėl vaikai tyčiojasi vieni iš kitų? Lietuvių kalba gegižė Dalykininkas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020-2021 m. m. bendrųjų ugdymo planų  

Priedas 8 
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Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija 2020-2021 m. m.  

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos planas 
Tikslas- organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti gimnazijoje veiksmingas žalingų įpročių prevencijos priemones, kurios formuotų mokinių psichologinę 

– socialinę kompetenciją, gyvenimo bei sveikatos įgūdžius, padėtų sveikai gyventi, kurti, sąmoningai rinktis, atsakyti už savo veiksmus ir suprasti 

savo poelgių padarinius. 

Uždaviniai:  

 Formuoti moksleivių požiūrį į žalingus įpročius naudojant modelį: žinios – požiūris – elgsena; 

 Ugdyti moksleivių gebėjimą priimti teisingus sprendimus; 

 Įtraukti mokinius ne tik į gyvenimo įgūdžių ugdymą, bet ir į visapusišką aktyvią žalingų įpročių prevencijos veiklą : išvykos į 

kitas institucijas, susitikimai su kompetentingais žmonėmis, renginių, akcijų organizavimas ir t.t.; 

 Naudoti aktyvaus ugdymo metodus (paskaitas, filmus, interviu, vaidybą, diskusijas, darbą grupėje ir t.t.) kaip priemonę, 

padėsiančią užkirsti kelią žalingiems įpročiams vartojimui; 

 Ugdyti moksleivių gebėjimą priimti teisingus sprendimus; 

 Skatinti pasitikėti savimi, bendrauti, stiprinti vaikų atsakomybę, įsipareigojimus; 

 Į prevencinę veiklą įtraukti mokinių tėvelius; 

Klasė Veiklos/pamokos/užsiėmimo pavadinimas Integravimas (klasės valandėlė, mokomasis 

dalykas, akcija, renginys ir kt.) 

Pastabos 

5 klasė 

6 val. per 

mokslo 

metus 

1. Tabako ir elektroninių cigarečių žala augančio 

organizmo sveikatai. 

Gamta ir žmogus  

2. Alkoholio poveikis  žmogaus sveikatai. Žmogaus sauga  

3. Narkotikai. Kiek tai pavojinga? Klasės valandėlė  

4. Mano savijauta. Kas mane džiugina ir kas kelia 

nerimą? 

Dailė  

5. Ką būtina, ką galima ir ko negalima daryti norint 

būti sveikam. 

Lenkų kalba  

6. Tavo pasirinkimas. Kodėl jaunimas vartoja 

psichiką veikiančias medžiagas? 

Lietuvių  kalba  

6 klasė  

6 val. per 

mokslo 

metus 

1. Rūkaliaus portretas. Dailė  

2. Ar sunku pasakyti priklausomybei NE? Gamta ir žmogus  

3. Alkoholio reklama. Kaip ji veikia žmones? Informatika  

4. Kur ieškoti pagalbos? Vaikų telefono linija. Klasės valandėle  

5. Narkotikai- pavojingos medžiagos. Geografija   
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6. Kaip suprasti save ir padėti jei reikia Lenkų kalba  

7 klasė  

6 val. per 

mokslo 

metus 

1. Rūkyti ar nerūkyti? Dailė  

2. Alkoholis. Piktnaudžiavimas sukeliantys 

priklausomybę.  

Biologija  

3. Diskusija: keturi kampai. Lietuvių kalba  

4. Kiek kainuoja rūkymas?  Matematika  

5. Alkoholis. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai alkoholio 

poveikio padariniai. 

Lenkų kalba  

Geografija 

 

6. Koks bus tavo sprendimas?   Klasės valandėle  

 

 

8 klasė 

 

 

6 val. per 

mokslo 

metus 

1. Ar žinai iš ko pagamintos cigaretes? Chemija  

2. Alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

maišymas. 

Biologija  

3. Tabako žala paauglio sveikatai ir asmenybei. Dailė  

4. Kiek pinigų išleidžiama cigarėtiems?  Matematika  

5. Neigiamas rūkymo poveikis fiziniam aktyvumui. Anglų kalba  

6. Kodėl jaunimas vartoja psichiką veikiančias 

medžiagas? Rūkymas kaip įvaizdžio kūrimas. 

Lietuvių literatūros pamoka  

 

 

IG klasė 

 

 

6 val. per 

mokslo 

metus 

1. Įvairūs pagalbos būdai vartojantiems psichiką 

veikiančias medžiagas. 

Lenkų kalba  

2. Alkoholio, tabako ir toksinių  medžiagų vartojimo 

įtaka emocijoms. 

Anglų kalba  

3. Kova prieš rūkymą pasaulyje. Reklamos ir 

pardavimo kontrolė. 

Informatika  

4. Ar alkoholis daro įtaką gemalo vystymuisi? Biologija  

5. Akcija AIDS dienos minėjimas. Klasės valandėle  

6. Kiek pinigų žmogus išleidžia rūkydamas? Matematika    Geografija   

IIG klasė 

6 val. per 

mokslo 

metus 

1. Tabako ir alkoholio poveikis jaunam organizmui. Geografija   

2. Konfliktai ir nelaimingi atsitikimai kaip alkoholio 

vartojimo pasekmė. 

Lietuvių kalba  

3. Velnių gėrimas. Elgesio pokyčiai patiriant įvairaus 

laipsnio apsvaigimą.  

Dailė  

4. Rūkymo pasekmės neštumo metu. Biologija  
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5. Nenoriu niekam pakenkti.  Vokiečių kalba  

6. Apgink savo nuomonę. Lenkų kalba  

IIIG klasė 

5 per 

mokslo 

metus 

1. Stresai kurias patiria jaunimas. Anglų kalba  

2. Alkoholis ir karjeras. Ar tai įmanoma? Lenkų kalba  

3. Nebijok pasakyti NE. Rusų kalba  

4. Ar lengva mesti rūkyti? Savitarpio  pagalbos esmė. Biologija  

5. Ką veiki laisvalaikių? Lenkų kalbas  

IVG klasė 

5 per 

mokslo 

metus 

 

1. Tabakas. Šiuolaikinės visuomenės požiūris į 

nerūkantį asmenį. 

Biologija  

2. Nervų sistemos valdymas. Biologija  

3. Mitas ar faktas?  Rusų kalba  

4. Kelyje esame Vairavimo išgėrus pasekmės  Fizika  

5. Mano nuostata  Lietuvių kalba 

 

 

 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos planas 

    Tikslas - ugdyti brandžią , sveiką asmenybę ir rengti mokinius šeimos gyvenimui. 

    Uždaviniai:  

  ugdyti atsakomybę už savo elgseną ir jos pasekmes, gebėjimą pasipriešinti 

             neigiamai įtakai; 

 stiprinti bendražmogiškumo, bendruomeniškumo ir pilietiškumo nuostatas; 

 kurti sveiką, saugią darbo ir ugdymosi aplinką; 

 formuoti mokinių sveikatą stiprinančius fizinius, psichinius ir socialinius gebėjimus bei  

 sudaryti galimybę jiems realizuotis; 

 vykdyti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaidą mokykloje, rajone, respublikoje. 

Klasė Veiklos/pamokos/užsiėmimo pavadinimas Kur integruojama ( Klasės valandėlė, 

mokomasis dalykas, akcija, renginys ir 

pan.) 

Pastabos 

 

5 klasė 

 

 

1. Gyvensenos ir aplinkos poveikis sveikatai Gamta ir žmogus  

2. Taisyklinga kūno laikysena – sveikatos pagrindas Kūno kultūra  

3. Saugus važiavimas dviračiu, riedlente, pačiūžomis 

ir taip toliau. 

Klasės valandėle  
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10 val. per 

mokslo 

metus 

 

4. Menstruacijų ciklas, higiena menstruacijų metu Gamta ir žmogus  

5. Mergaičių ir berniukų kūno pokyčiai Istorija   

6. Stresą keliančios situacijos Žmogaus sauga  

7. Kasdieninės pareigos šeimoje, mokykloje Anglų kalba  

8. Draugystės svarba žmogaus gyvenime Lietuvių kalba  

9. Meilės raiškos artimiems žmonėms būdai. Lenkų kalba  

10. Mokėjimas analizuoti maisto produktų etiketes Technologijos   

 

6 klasė 

 

 

10 val. per 

mokslo 

metus 

1. Maisto produktų sudėtis, maistinė ir energetinė 

vertė 

Technologijos  

2. Santuokos, šeimos vertingumas. Šeimos pagrindas 

– darnūs tarpusavio santykiai, rūpinimasis vienas 

kitu 

Tikyba  

3. Fizinio aktyvumo formų įvairovė Kūno kultūra  

4. Sveikos mitybos principai ir taisyklės Technologijos  

5. Asmens higienos reikalavimų ypatumai Gamta ir Žmogus   

6. Brendimo metu paaugliams kylančios problemos ir 

jų sprendimo būdai 

Klasės valandėlė  

7. Savo ir kito asmens individualumo, unikalumo ir 

vertingumo suvokimas 

Lietuvių kalbas  

8. Pasitikėjimas savo jausmais ir išgyvenimais Lenkų kalba  

9. Asmeninių stiprybių ir polinkių atpažinimas Istorija  

10. Meilės raiškos artimiems žmonėms būdai Anglų kalba  

 

 

7 klasė 

 

 

10 val. per 

mokslo 

metus 

1. Gyvenimo būdo įtaka sveikatai Informacines technologijos  

2. Reguliaraus judėjimo įtaka asmens emocinei 

būklei, protiniam darbingumui 

Geografija   

3. Taisyklingos laikysenos išsaugojimas Kūno kultūra   

4. Kūno įvaizdis Dailė  

5. Dienotvarkės reikšmė normaliam augimui ir 

vystymuisi 

Matematika  

6. Asmens higienos įtaka asmeniui ir socialiniams 

santykiams 

Klasės valandėlė   
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7. Kūno pokyčiai paauglystėje Biologija  

8. Kaip paauglystėje formuojasi savivertė? Lenkų kalba   

9. Emocijos ir jausmai Lenkų kalba  

10. Draugystės, įsimylėjimo ir meilės panašumai ir 

skirtumai. 

Lietuvių kalba  

 

 

8 klasė 

 

 

10 val. per 

mokslo 

metus 

1. Sveikatos apsaugos įstaigos ir jų teikiamos 

paslaugos 

Technologijos  

2. Darnios šeimos bruožai Tikyba  

3. Fizinis aktyvumas – tinkamas kūno masės 

reguliavimo būdas 

Kūno kultūra  

4. Mityba paauglystėje, rekomenduojamas maisto 

racionas paaugliams 

Technologijos  

5. Protinio darbo, aktyvaus ir pasyvaus poilsio 

derinimas 

Fizika  

6. Informacija higienos priemonių etiketėse Informacijos technologijos   

7. Ankstyvų lytinių santykių pasekmės fizinei, 

psichinei, socialinei gerovei 

Klasės valandėlė   

8. Pasitikėjimas savimi Lenkų kalba   

9. Ką reiškia sąmoningas ir atsakingas elgesys? 

 

Biologija   

10. Saugus ir pagarbus elgesys virtualiojoje erdvėje. 

 

Informacines technologijos  

 

 

 

 

IG klasė 

 

10 val. per 

mokslo 

metus 

1. Sveikata, savijauta, gyvenimo būdas, aplinka Dailė  

2. Šeimos reikšmė asmens ir visuomenės gyvenime Tikyba  

3. Mankštos, įvairių fizinių pratimų trumpalaikė ir 

ilgalaikė nauda 

Kūno kultūra  

4. Asmeninės mitybos plano sudarymas, remiantis 

mitybos rekomendacijomis paaugliams 

Biologija   

5. Bendraamžių, žiniasklaidos, mados, reklamos 

poveikis asmens higienai 

Dailė  

6. Kūno unikalumo pripažinimas, atsparumas 

peršamiems ,,idealaus“ vyro ar moters kūno 

Istorija  
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įvaizdžio stereotipams 

7. Atsakingas lytinis elgesys Biologija   

8. Dėmesio koncentracijos ir išlaikymo, savikontrolės 

svarba kryptingai veikiant ir siekiant norimo 

rezultato 

Klasės valandėlė   

9. Kitų talentų, gebėjimų vertinimas Lenkų kalba  

10. Meilės jausmo raida Lietuvių kalba   

 

 

IIG klasė 

 

 

10 val. per 

mokslo 

metus 

1. Ryšiai tarp asmens, šeimos ir bendruomenės 

sveikatos 

Klasės valandėlė   

2. Būsimo sutuoktinio asmenybės pažinimo svarba 

būsimos šeimos darnos siekiui įgyvendinti 

Tikyba  

3. Kasdieninio fizinio aktyvumo, neturint specialios 

sportinės įrangos ir priemonių, poreikių tenkinimo, 

įvairių aplinkų ir situacijų naudojimo judėjimui 

galimybės 

Kūno kultūra  

4. Valgymo sutrikimų priežastys, jų poveikis augimui 

ir raidai 

Biologija   

5. Racionalios dienotvarkės reikšmė gerai savijautai, 

darbingumui 

Lenkų kalba   

6. Vaisingumo funkcijos saugojimas kaip prielaida 

ateityje susilaukti vaikų 

Biologija   

7. Stiprios valios reikšmė ir prasmė žmogaus 

gyvenimui 

Tikyba   

8. Meilės, lytinio potraukio, įsimylėjimo panašumai ir 

skirtumai 

Lietuvių kalba   

9. Egzaminų, testavimo sukeliamo streso prevencija 

ir valdymas.  

Klasės valandėlė   

 

 

10. Apsisaugojimo nuo nenorimo nėštumo, LPI būdai 

ir priemonės 

Biologija   

 

 

IIIG klasės 

 

1. Šeimos modeliai įvairiose kultūrose, jų kaita 

istoriniame kontekste. 

Istorija   

2. Vyro ir moters vaidmenų šeimoje, bendruomenėje 

ir visuomenėje įvairovė, jų raiškos galimybės. 

Tikyba  
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10 val.per 

mokslo 

metus 

3. Pratimų sistemos, padedančios darniai lavinti kūną. Kūno kultūra   

4. Maisto produktų vertingumas ir žala. Technologijos  

5. Kasdienės higienos įpročių svarba gyvenime. Biologija   

6. Šeimos planavimo metodai. Lenkų kalba   

7. Galimi charakterio ugdymo būdai.  

 

Lietuvių kalba   

8. Trumpalaikio ir ilgalaikio streso poveikis sveikatai. Tikyba   

9. Meilės reikšmė žmogaus gyvenime. Lietuvių kalba   

10. Pavojų internete atpažinimas, pagalbos šaltiniai su 

jais susidūrus. 

 

Informacinės technologijos   

 

 

IVG klasė 

 

 

10 val. per 

mokslo 

metus 

1. Gyvenimo santuokoje ir gyvenimo nesusituokus 

pranašumai ir trūkumai. 

Tikyba   

2. Taisyklingo kvėpavimo, grūdinimosi nauda 

sveikatai. 

Kūno kultūra   

3. Mitybos teorijos. Klasės valandėle  

4. Šeimos planavimo svarba. Lenkų kalba   

5. Streso valdymo strategijos. Biologija   

6. Meilės jausmo raida. Lietuvių literatūra  

7. Bendraamžių, žiniasklaidos, masinės kultūros, 

ideologijų, reklamos, lyčių stereotipų įtaka 

visuomenės grupių stigmatizavimo, 

diskriminavimo prielaidoms. 

Istorija   

8. Pavojai internete: vaikų ir jaunimo įtraukimo į 

pavojingas veiklas. 

Informacinės technologijos   

9. Gyvenimo planų, saviraiškos perspektyvų 

projektavimas. 

Klasės valandėlė   

10. Pagrindinės bendravimo virtualiojoje erdvėje 

etikos, saugaus naudojimosi internetu taisyklės. 

Informacinės technologijos   

 Patyčių ir smurto prevencijos programos planas 

Tikslas -  Apsaugoti mokinius nuo smurto, prievartos, narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, nusikalstamumo, 

užtikrinti saugią aplinką mokykloje bei skatinti mokinių, mokytojų ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą. 
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Uždaviniai:  

 Mažinti smurto paplitimą mokykloje; 

 Individualiai dirbti su linkusiais smurtauti bei smurtą ir patyčias patiriančiais moksleiviais, teikti jiems pagalbą;  

 Kurti mokykloje pasitikėjimo atmosferą, kad vaikai galėtų papasakoti apie patiriamą skriaudą ar patyčias; 

 Įtraukiant visą mokyklos bendruomenę sistemingai vykdyti smurto ir patyčių mažinimo prevencijos programą ; 

 Kurti gimnazijoje pasitikėjimo atmosferą, kad vaikai galėtų papasakoti apie patiriamą skriaudą ar patyčias 

 Stiprinti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi 

 

 

 

5 klasė 

 

 

5 val. per 

mokslo 

metus 

1. Kuriame bendravimo ir bendradarbiavimo 

taisykles. 

Žmogaus sauga   

2. Jausmų atpažinimas ir raiška. Gamta ir žmogus   

3. Netoleruoti ir pasipriešinti smurtui. Klasės valandėle   

4. Saugiai ir atsakingai elgtis virtualiojoje erdvėje. Informacinės technologijos   

5. Draugystė. Lenkų kalba   

 

6 klasė 

 

5 val. per 

mokslo 

metus 

1. Būti budriam ir atspariam rizikingose situacijose, 

pasipriešinti smurtui  

Klasės valandėlė   

2. Saugiai ir pagarbiai elgtis virtualiojoje erdvėje Informacinės technologijos   

3. Pagalbos šaltiniai pastebėjus smurtą  (asmenys ir 

organizacijos). 

Istorija   

4. Kodėl mokiniai tyčiojasi?  Geografija   

5. Draugiškas elgesys, kai kas nors patiria patyčias  Lenkų kalba   

 

 

7 klasė 

 

 

5 val. per 

1. Pasipriešinimo smurtui būtinybė ir būdai. Klasės valandėlė   

2. Pagrindinės bendravimo virtualiojoje erdvėje 

etikos, saugaus interneto naudojimosi taisyklės. 

Informacijos technologijos   

3. Empatija ir solidarumas.  Lenkų kalba  

4. Kodėl apie patyčias svarbu papasakoti 

suaugusiems? 

Lietuvių kalba   
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mokslo 5. Draugiškų tarpusavio santykių kūrimas klasėse. Biologija   

 

 

8 klasė 

 

 

5 val. per 

mokslo 

metus 

1. Patyčių reiškinio supratimas. Klasės valandėlė   

2. Smurto rūšys,  Lietuvių kalba   

3. Patyčios ir konfliktai.  Lenkų kalba  

4. Kaip pasipriešinti bendraamžių neigiamai įtakai? 

 

Žmogaus sauga   

5. Pagarba kito nuosavybei. Tikyba   

 

 

IG klasė 

 

 

5 val. per 

mokslo 

metus 

1. Vienišumas. Kas tai? Tikyba   

2. Tolerancija: ,,kitokių“ vaikų priėmimas, 

bendraamžių tarpusavio santykiai. 

 

Biologija   

3. Pagarba mokytojui. Klasės valandėlė   

4. Saugumas mokykloje.  Lenkų kalba   

5. Jausmų atpažinimas ir raiška. Lietuvių kalba   

 

 

IIG klasė 

 

5 val. per 

mokslo 

metus 

1. Pagarba sau ir kitam. Dailė   

2. Būti draugiškam, atjaučiančiam, nusiteikusiam 

padėti, pozityviai spręsti konfliktu.s 

Lietuvių kalba   

3. Nematomos patyčios. Lenkų kalba   

4. Moralinė ir teisinė atsakomybė už elgesį 

virtualiojoje erdvėje. 

Informacinės technologijos   

5. Vaiko teisės –suaugusiųjų pareiga į tai atsižvelgti?  

 

Pilietiškumo pagrindai   

 

 

IIIG klasė 

 

 

5 val. per 

mokslo 

metus 

1. Kaip pasipriešinti bendraamžių neigiamai įtakai. Biologija   

2. Nemokėjimas užmegzti santykių su bendraamžiais. 

 

Lenkų kalba   

3. Fizinio, psichinio, seksualinio smurto požymiai, 

smurtautojų elgesio ypatumai 

Klasės valandėlė   

4. Smurto poveikis ir pasekmės asmens sveikatai ir 

raidai 

Istorija   

5. Pavojai internete: vaikų ir jaunimo įtraukimo į Informacinės technologijos   
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 pavojingas veiklas (nusikaltimų vykdymui, organų 

donorystei, prostitucijai,  pornografijai, vergavimui 

ar kt.). 

 

 

 

 

 

IVG klasė 

 

 

5 val. per 

mokslo 

metus 

1. Pagalbos kitam, patiriančiam smurtą, suteikimas 

savarankiškai arba kreipiantis pagalbos į 

atsakingus asmenis ar organizacijas. 

Lenkų kalba   

2. Pavojai internete ir naudojantis telefonu: 

įtraukimas į rizikingas veiklas ir (ar) nusikalstamas 

veikas, nelegalų darbą (vergystę), pornografiją, 

prostituciją, seksualinis priekabiavimas ir kita 

Informacinės technologijos  

3. Kaip pasipriešinti bendraamžių neigiamai įtakai Lietuvių kalba   

4. Fizinio, psichinio, seksualinio smurto požymiai, 

smurtautojų elgesio ypatumai. 

Biologija   

5. Pagalbos šaltiniai smurto, priklausomybių gydymo 

atvejais. 

Lietuvių literatūra, 
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2020-2021 m. m. bendrųjų ugdymo planų 

PRIEDAS 9 

2020-2021 M.M. KULTŪRINĖ, PAŽINTINĖ, SOCIALINĖ, SPORTINĖ IR PILIETINĖ VEIKLA 
Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis 

Rugsėjo 1 – oji 

,,Saugokime 

save ir kitus“ 

(IIG kl.) 

2019-09-02 

Mokytojo 

diena. 

(IG - IVG 

klasė) 
(savivaldos diena, 

mokinių 

pavaduojamos       
1 -4 kl.) 

 

Lapkričio 11 d. 

minėjimas 

(IIG kl.) 

Pasaulinė 

AIDS diena  
(klasių vadovai           

1 – 4. 12. 

2020.)  

Sausio 13 – 

oji. Laisvės 

gynėjų dienos 

minėjimas     

(6 kl.) 

Šimtadienis 

(IVG kl.) 

Absolventų 

susitikimas. 

 

Kovo 11 – 

osios 

minėjimas   

(IG kl.) 

 

Rajoninis 

Stanislavo 

Mikonio 

turnyras 

Sveikatingumo 

ir sporto diena 

 

Mokinių 

vasaros 

stovyklos  

1-4 kl. 

5-8 kl. 

Gimnazijos 

110 metų 

jubiliejaus 

minėjimas 

2020-09-25 

 Pirmokų 

inauguracija 

 

Šv. 

Mikalojaus 

diena (IG kl.) 

6. 12. 2019. 
(Kultūros paso 

renginys 1 – 4 

klasei) 

 

 Vasario 16 – 

osios 

minėjimas               

(8 kl.) 

 

Lietuvių 

kalbos 

puoselėjimo 

savaitė  

8 – 12. 03. 

2021. 
(Lietuvių kalbos 

ir istorijos 

metodinė 

grupė) 

 Metinis  

gimnazijos 

mokinių 

koncertas 

bendruomenei 

4 klasės 

išleistuvės. 

Paskutinis 

pradinių 

klasių 

skambutis 

Europos kalbų 

diena 
(minėjimas kalbų 

dalykų 

pamokose) 

 

,,Senjoro 

diena“ – 

bendras 

projektas su 

BBC ir 

Butrimonių 

seniūnija. 

2020-10-16 

Tarptautinė 

tolerancijos diena 
(klasių vadovai 

9-13. 11. 2020.) 

  

Kalėdaičio 

popietė 

22. 12. 2020.  

 

 Gimnazijos 

globėjos diena 

22-26. 02. 

2021. (7 kl.) 

 

Tiriamosios 

veiklos 

savaitė 
(Tiksliųjų 

mokslų 

metodinė  

grupė) 
 

 Paskutinis IVG 

klasės 

skambutis 

(IIIG kl.) 

2021-05-24 

 

 

,,Kūrybinės 

dirbtuvės“ 

2020-09-29 

12.10. 2019. 

Anos Krepštul 

mirties 

metinių 

minėjimas               

(IG kl.) 

 Naujametis IG 

– IVG klasių 

susitikimas 

 

  Pradinių 

klasių sporto 

šventė 

,,Stiprūs, 

drąsūs, 

vikrūs“ 

   

5-8 klasių 

projektas 

,,Laimingas aš- 
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laimingas 

pasaulis“ 

(sveikatingumo 

projektas) 

2020-2021 m.m. kiekviena klasė su klasės auklėtoja organizuoja kultūrinę – pažintinę ekskursiją pagal susitarimą (transportą skiria gimnazija- 

geltonas autobusiukas). Veikla gali būti integruota su socialine veikla, ugdymas karjerai, dalyko ugdymo turiniu. 

2019-2021 metai – sveikatos stiprinimo programa ,,Mes už sveiką jaunystę“. 

Projektas „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ (ES projektas „Socialinės įtrauktiems didinimas ir 

kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ priemonę. ,,Kūrybinės dirbtuvės“). 
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  2020-2021 m. m. bendrųjų ugdymo planų   

                                                                                                                                                                 PRIEDAS Nr.12                      

 

ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJA 

2020-2021 M. M. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Mokymosi krūvių reguliavimo tikslas – lanksčiai vadovaujantis Bendrosiomis programomis,  mažinti mokymo (-si) turinio apimtis. 

Mokymosi krūvių reguliavimo uždaviniai 

1. organizuoti mokytojų bendradarbiavimą, skatinti bendruomenę spręsti mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimus; 

2.  skatinti ugdymo turinio integravimą, diferencijavimą, 

3. skiriant mokymosi krūvį, vadovautis bendrojo lavinimo mokyklos Higienos normomis ir Bendrųjų ugdymo planų rekomendacijomis, 

4. tobulinti mokytojų kvalifikaciją šiose srityse: mokinio dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymo, ugdymo individualizavimo ir ugdymo 

turinio diferencijavimo, mokytis padedančio vertinimo, ugdymo proceso planavimo, akcentuojant pamokos laiko vadybą  ir mokinio asmeninės 

pažangos fiksavimą; 

5. mokymosi krūvį derinti su kitais toje klasėje dirbančiais mokytojais; 

6. racionaliai planuoti namų darbų apimtį mokantis įprastiniu ir nuotoliniu būdu. 

7. Laukiami rezultatai 

Gimnazijoje ugdymo turinys individualizuojamas ir diferencijuojamas, pritaikomas mokinio poreikiams, taip mažinamas mokinio mokymosi 

krūvis. Mokytojai geba atrinkti, integruoti, diferencijuoti ugdymo turinį, teikia mokiniams pagalbą mokantis įprastiniu ar nuotoliniu būdu, koreguoja 

mokymą, stebi ir vertina mokinio daromą pažangą, kuria savitarpio pasitikėjimo santykius. Namų darbai yra tikslūs ir orientuoti į mokinių 

kompetencijas ir gebėjimus. Mokiniai žino stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygas, todėl gali racionaliai planuoti ugdymo turinį ir pamokų skaičių; 

žino kontrolinių darbų laiką, vertinimo kriterijus, nepalieka ugdymo spragų, turi galimybę išmokę pagerinti mokymosi rezultatus. 

8.  Mokinių pamokų krūvis: 

8.1. valstybės reguliuojamas ugdymo turinys įgyvendinamas pagal ugdymo planų lentelėse nustatytą privalomų savaitinių pamokų skaičių; 

8.2. pamokų tvarkaraštyje mokiniui negali būti daugiau pamokų kaip nurodyta atitinkamos klasės ugdymo planų lentelės grafoje „Maksimalus 

pamokų skaičius“ ir ne daugiau kaip septynios pamokos per dieną mokantis įprastiniu ar nuotoliniu būdu; 

8.3. privaloma socialinė veikla į minimalų savaitinių valandų skaičių neįskaitoma ir organizuojama pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerijos rekomendacijas, organizuojant nuotolinį ugdymą privaloma socialinė veikla nevykdoma; 

8.4. atostogų laikotarpiu mokiniams ir dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti namų darbai neskiriami; 

8.5. namų darbų skyrimas diferencijuojamas pagal mokinio gebėjimus ir galimybes; 

8.5. namų darbų skyrimą  klasės mokiniams joje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje; 

8.6. kontroliniu darbu nelaikoma apklausa raštu – testas, trunkantis 10-15 minučių per pamoką; 
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8.7. mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas, apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau 

kaip prieš savaitę. Apie tai skelbiama e. Manodienynas, esant susitarimui Classroom platformoje; 

8.8. pagal galimybę skirti minimalų privalomą pamokų skaičių per savaitę. 

9.  Namų darbų skyrimo tikslai ir pagrindiniai principai: 

9.1. namų darbų skyrimo tikslai yra  pakartoti, įtvirtinti, susisteminti, pagilinti mokomąją medžiagą, įtvirtinti praktinius gebėjimus. 

9.2. namų darbų skyrimo principai yra  užduotys žodžiu ir raštu, individualios užduotys, referatų ir projektų ruošimas, praktinė veikla atsižvelgiant į 

mokinių turimą technologinę bazę; 

9.3. namų darbų užduotys gali būti:  

9.3.1. trumpalaikės, kurias privaloma atlikti iki kitos dalyko pamokos; 

9.3.2.  ilgalaikės, kurias privaloma atlikti iki sutartos datos. Mokytojai gali skirti ilgalaikes    namų darbų užduotis ir laikyti jas atsiskaitomaisiais  

darbais; 

9.4. namų darbų užduotis mokytojai diferencijuoja, individualizuoja: 

9.4.1. turintiems aukštą mokymosi motyvaciją, itin gabiems mokiniams skiriamos kūrybinės, kritinį mąstymą ugdančios, gebėjimą analizuoti ir 

vertinti informacinius šaltinius užduotys; 

9.4.2. neturintiems mokymosi motyvacijos, mokymosi sunkumų turintiems mokiniams skiriamos padedančios stiprinti savigarbą, įvertinti gautas 

žinias, šalinti mokymo(si) spragas namų darbų užduotys. Esant poreikiui, mokantis nuotoliniu būdu, mokymosi sunkumų turintiems mokiniams gali 

būti rengiamas popierinis užduočių paketas. 

                                                              Mokymosi krūvio reguliavimo priemonių planas 

 

Veikla Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 

Namų darbų skyrimo  reguliavimas, 

derinimas. 

gruodis  

kovas 

Metodinė taryba, Metodinių 

grupių 

pirmininkai, dalykų mokytojai, 

klasių vadovai. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

M. Ladziato 

Reguliuojami mokinių mokymosi 

krūviai. 

Tvarkaraščius sudaryti pagal 

reikalavimus: 

ne daugiau kaip 7 pamokos per dieną 

dirbant įprastiniu ar nuotoliniu būdu. 

Rugsėjis 

Sausis  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

M. Ladziato 

Bus racionaliai naudojamas mokinių 

laikas ir šalinami kliuviniai, kurie turi 

neigiamos įtakos ugdymo 

rezultatams. 
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Mokinių adaptacijos tyrimai, rezultatų 

analizė. 

spalis Gimnazijos metodinė taryba 

Klasių auklėtojai  

Vaiko gerovės komisija 

 

Nustatytas mokinių motyvacijos ir 

mokymosi pažangos lygis, mokytojai 

dalykininkai išsiaiškins individualius 

mokinių poreikius ir galimybes siekti 

asmeninės pažangos. 

Inicijuoti integruotų pamokų 

organizavimą, įvairių formalių ir 

neformalių veiklų integravimas į ugdymo 

turinį. 

per mokslo metus Metodinių grupių pirmininkai 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

M. Ladziato 

Sumažės mokinių mokymosi krūviai, 

gerės ugdymosi kokybė. 

Vykdyti individualias konsultacijas 

gimnazijos III-IV kl. mokiniams dėl 

individualių ugdymo planų sudarymo ir 

koregavimo. 

per mokslo metus  M. Ladziato 

J. Lebed 

R. Novickaja 

 Aptariamas individualus mokinio 

ugdymo planų rengimas, 

atsižvelgiama į  tolimesnius karjeros 

planavimo poreikius. 

Stebėti įvairių dalykų  pamokas 

atkreipiant dėmesį į pamokos 

organizavimą ir efektyvumą, pažangos ir 

pasiekimų vertinimą, diferencijavimą, 

metodų taikymą, informacinių 

technologijų taikymą, bendrųjų 

kompetencijų ugdymą. 

per mokslo metus Vadovai pagal pasiskirstymą Bus gaunamas grįžtamasis ryšys ir 

ieškoma efektyvesnių mokinių 

mokymosi krūvio mažinimo būdų. 

 

Stebėti įvairių dalykų  pamokas, 

atkreipiant dėmesį į skiriamų namų darbų 

apimtį ir tikslingumą. 

per mokslo metus Vadovai pagal pasiskirstymą Bus individualizuojami namų darbai, 

atkreipiamas dėmesys į apimtis ir 

tikslingumą. 

Eksperimentinių ir praktinių įgūdžių 

ugdymas planuojant gamtos, tiksliųjų bei 

socialinių mokslų dalykų turinį. 

per mokslo metus Dalykų mokytojai 

Pavaduotojai ugdymui 

Ugdymo turinys siejamas su praktika.  

Trimestrų     pabaigoje analizuoti mokinių 

ugdymo(-si) rezultatus. 

per mokslo metus Klasių auklėtojai, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

M. Ladziato 

Bus ištirta stebimo laikotarpio 

situacija, išaiškintos problemos, 

numatomos veiklos gairės. 
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Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo 

priemonių plano vykdymas ir priemonių 

efektyvumo svarstymas. 

Spalis – mokinių adaptacija. 

Balandis – gegužė – plano 

vykdymas (mokytojų 

tarybos posėdis). 

Klasių auklėtojai, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

M. Ladziato 

Išanalizuota situacija, numatomos 

veiklos gairės. 
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2020-2021 m. m. bendrųjų ugdymo planų 

PRIEDAS 13   

 

ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ  PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ GERINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

2020–2021 M. M. 

 

Gimnazija, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą: 

1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus pasiekimus turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą 

požiūrį į mokymąsi; 

2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo gimnazija, mokymusi jausmus; 

3. ugdo atkaklumą mokantis dirbant įprastiniu ar nuotoliniu būdu; 

4. nuolat aptaria mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimo klausimus gimnazijos bendruomenėje; 

5. nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, 

ekonominė ir kultūrinė aplinka, taip pat antramečiaujantiems (jei tokių mokinių yra); 

6. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) Vaiko gerovės komisija sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo 

priežastis; vykdant nuotolinį ugdymą – nedalyvavimą privalomose vaizdo pamokose; 

7. tobulina gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, itin daug dėmesio skirdama grįžtamajam ryšiui, formuojamajam 

vertinimui pamokoje, diagnostiniam vertinimui; jais grindžia reikiamus sprendimus dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių pasiekimų 

dinamikos, mokytojų ir visos gimnazijos indėlio į mokinių pažangą; 

8. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai dalykines kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti 

ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams, berniukams ir mergaitėms. Mokytojai turi turėti galimybę prireikus pasitelkti švietimo 

pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius; 

9. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą. 

Gimnazija užtikrina mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų prevenciją (iš anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų 

išvengti), intervenciją (sprendžiant iškilusias problemas) ir žemų pasiekimų kompensacines priemones (suteikiant tai, ko mokiniai negali gauti 

namuose ir pan.). 

Pagrindinis mokymosi pagalbos tikslas – tobulinti mokymo ir mokymosi procesus siekiant ugdymo(si) kokybės, kad mokymosi sunkumų turintys 

mokiniai galėtų įgyti reikiamas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas.  

Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui koordinuoja mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo pagalbos teikimo procesą – priimtų 

sprendimų, įgyvendinamų priemonių savalaikį įgyvendinimą, tų priemonių poveikio analizės vykdymą.  

Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo proceso dalyviai yra: mokomųjų dalykų mokytojai, klasės auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, vaiko 

gerovės komisija, gimnazijos administracija, tėvai (globėjai, rūpintojai).  

Dalykų mokytojų funkcijos:  
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1. identifikuoja mokymosi pagalbos poreikį ir bendradarbiauja su klasės auklėtoju (žodžiu, per elektroninį dienyną MANO 

DIENYNAS, dalyko mokinio pažangos ir pasiekimų aplankalas);  

2. pamokose koreguoja mokinio mokymąsi, pritaiko užduotis pagal mokinio gebėjimus;  

3. taiko priemones ir metodikas, atsižvelgdami į mokinių mokymosi stilių, gebėjimus, darbo tempą;  

4. derina įvairius vertinimo būdus, daugiau dėmesio skiria mokytis padedančiam formuojamajam vertinimui (išmokimo stebėjimas, 

savalaikis grįžtamasis ryšys, ugdymo turinio pritaikymas);  

5. per pamokas organizuoja mokinių pagalbą kitiems mokiniams;  

6. reikalui esant, kviečia į pamoką gimnazijos švietimo pagalbos specialistus;  

7. pagal poreikį kviečia mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) dalyvauti pamokose;  

8. numatyta tvarka veda trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas mokantis įprastiniu ar nuotoliniu būdu;  

9. analizuoja panaudotų priemonių veiksmingumą.  

Klasės auklėtojų funkcijos:  

1. bendradarbiauja su mokomųjų dalykų mokytojais dėl auklėtinio mokymosi problemų ar mokymosi pagalbos teikimo būdų ir 

priemonių;  

2. išsiaiškina auklėtinio mokymosi pasiekimų gerinimo pagalbos poreikį, tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius;  

3. vykdo nelankymo prevencijos priemones;  

4. kartu su auklėtinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir auklėtiniu aptaria individualios pažangos tikslus, priemones, 

pagalbos teikimo galimybes.  

Švietimo pagalbos specialistų funkcijos:  

1. teikia pagalbą mokiniams, klasės auklėtojams, tėvams (globėjams, rūpintojams);  

2. konsultuoja mokinius, klasės auklėtojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) jiems aktualiais mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi 

pagalbos teikimo klausimais;  

3. pagal poreikį stebi pamokas ir teikia patarimus mokytojams.  

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:  

1. svarsto ir organizuoja švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių;  

2. analizuoja taikytų mokiniui priemonių ir būdų pasiekimams gerinti veiksmingumą, pagal poreikį kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) 

ir/ar teikia rekomendacijas mokytojams, klasės auklėtojams dėl proceso koregavimo;  

3. vykdo mokinių lankomumo stebėseną;  

4. vykdo mokinių pažangumo stebėseną. 

Administracijos funkcijos: 
1. vykdo mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo proceso stebėseną ir tyrimus;  
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2. sudaro sąlygas mokiniams gauti konsultacijas, rinktis pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius, neformaliojo švietimo 

programas;  
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

asmenys 

Pastabos 

1. Diagnostinių  užduočių atlikimas. Nuolat Dalykų mokytojai Stebima mokinio pažanga, nustatomas 

gebėjimų lygis, matuojama ūgtis. 

2. Gimnazijos BE rezultatų analizė. 

Kitų, organizuotų mokslo metų eigoje, žinių ir 

gebėjimų patikrinimų rezultatų analizė. 

Trimestro pabaigoje 

PISSA 

TIMSS 

NMPP 

Brandos egzaminai 

PUPP 

Dalykų mokytojai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojų tarybos posėdyje gegužė – 

birželis. 

 
Atlikta analizė ir priimti nutarimai 

mokinių pasiekimams gerinti.  

 

3. Mokymosi sutarčių sudarymas (savarankiško 

mokymosi, konsultacijų ir pan.). 

Mokslo metų 

pradžia. 

Pagal poreikį. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Marija 

Ladziato 

Klasių auklėtojai 

Dalykų mokytojai 

Apibrėžti mokinių, tėvų ir gimnazijos 

įsipareigojimai bei susitarta dėl 

mokymosi sąlygų įprastiniu būdu bei 

organizuojant nuotolinį mokymąsi. 

4. Mokytojai, klasės auklėtojai, pagalbos specialistai 

bendradarbiaudami moko mokinius kelti sau 

mokymosi tikslus mokantis įprastiniu ir nuotoliniu 

būdu, prašyti pagalbos, aptarti ir vertinti savo 

mokymąsi. 

Per m. m. Dalykų mokytojai Prioritetas – aukštesniųjų gebėjimų 

mokiniai. 

5. Mokytojai, klasės auklėtojai  bendradarbiaudami 

moko mokinius apmąstyti ir įsivertinti savo pažangą, 

kaupti jos įrodymus darbų aplanke. 

 

Per m. m. Dalykų mokytojai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Kiekvienas mokinys turi dalyko 

asmeninės pažangos  aplanką. Gali būti 

taikomi Classroom platformos įrankiai. 

6. Mokytojai pamokoje (vaizdo pamokoje) taiko 

aktyvius mokymosi metodus, skatinančius 

bendradarbiavimą, ugdančius gebėjimą viešai 

išsakyti savo mintis, klausti, klausyti, paaiškinti 

požiūrį (žodžiu, tekstu, vaizdu), drauge analizuoti ir 

spręsti problemas, kurti bendrą supratimą ir 

sprendimus. 

Per m. m. Dalykų mokytojai Apie 75 proc. mokytojų taiko būdus, 

skatinančius bendradarbiavimą ir 

ugdančius aktyvų mokinį. 100 proc. 

mokytojų taiko Classroom programos 

įrankius. 

7. Gimnazija stebi ir analizuoja mokymosi pagalbą 

mokiniui. 

Per m. m. Vaiko gerovės 

komisija 

Dalykų mokytojai 

Naujai atvykusių mokinių adaptacija.  

Apie 80 % mokinių laiku suteikta 

dalykų mokytojų mokymosi  pagalba. 

Mokiniams suteikiama savalaikė ir 

rezultatyvi pagalba. 
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Išaiškintas mokymosi pasiekimų 

gerinimo pagalbos poreikis, tėvų 

lūkesčiai.  

8. Mokinių mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas. Nuolat Administracija. 

Vaiko gerovės 

komisija. 

Mokiniams sudaromos sąlygos atlikti 

namų darbus gimnazijoje. 

Atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos 

sąlygas, organizuojamas mokymas 

pagal pateiktas rekomendacijas. 

9 Mokytojai, klasės auklėtojai, pagalbos specialistai 

bendradarbiaudami padeda vidurinio ugdymo 

mokiniams susidaryti individualius planus ir 

koordinuoja jų įgyvendinimą bei mokymosi 

pasiekimų stebėseną. 

Mokslo metų  

pradžioje, m.m. 

eigoje. 

Klasių auklėtojai 

Administracija 

Apie 80 % III–IV kl. mokinių 

tinkamai planuoja ir stebi savo 

individualią pažangą. 

10. Ugdyti formuojamojo vertinimo kultūrą  į vertinimo 

procesą aktyviau įtraukiant mokinius. Daugiau 

dėmesio skirti formuojamojo vertinimo, kaip 

kasdienės praktikos klasėje ir mokantis nuotoliniu 

būdu, plėtrai. 

Nuolat Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Marija 

Ladziato 

Dalykų mokytojai 

Metodinė taryba 

 

Apie 80 % mokytojų pasiūlo ir taiko 

5-8 bei I-IV klasėse  pasirinktas 

įsivertinimo priemones. 50%  I-IV  

klasių mokinių sistemingai dalyvauja  

pasirinktų priemonių išbandyme. 

11. Susirinkimų  su dalykų mokytojais, administracija ir 

tėvais dėl pagalbos mokiniui teikimo rezultatų 

organizavimas. 

Ne mažiau 2 kartus 

per metus. 

Klasių auklėtojai Aptartas mokinio pažangumas, 

pasiekimai, pagalbos teikimo 

rezultatai. Ieškoma priemonių 

pažangai gerinti. 

12. Nelankymo ar nedalyvavimo veiklose dirbant 

nuotoliniu būdu  prevencijos priemonių vykdymas. 

Kasdien Klasių auklėtojai 

Socialinis 

pedagogas 

Mažesnis praleistų pamokų skaičius, 

tenkantis vienam mokiniui. 

13. Atliekama mokinių  mokymosi pažangos analizė. 

Organizuojamas  ir vykdomas individualios 

mokinio pažangos stebėjimas. 

Kas mėnesį  Klasių auklėtojai. 

Dalykų mokytojai. 

Priimti nutarimai dėl pedagoginės 

pagalbos mokiniams teikimo.  

Taikomas grįžtamasis ryšys 

pamokose, koreguojamas mokinio 

mokymasis ir mokymas. 

14. Pamokų stebėsena. 2020-2021 m. m.  Administracija  Apie 65 % stebėtų pamokų mokytojai 
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Metodinė taryba 

Mokytojai 

taiko mokymosi metodus, 

skatinančius mokinių aktyvumą, 

veiklos įsivertinimą ir pan. Vyksta 

pamokų aptarimas, tikslingų ir 

veiksmingų metodų ir būdų paieška. 

16. Diagnostinių kontrolinių darbų 4 kl. bei 5-8 ir IG-

IIIG klasėse organizavimas, problemų analizė ir 

rekomendacijų mokinių mokymosi pasiekimams 

gerinti perengimas. 

Rugsėjis – spalis 

Balandis - gegužė. 

Metodinės grupės 

Dalykų mokytojai 

Išanalizavus diagnostinių kontrolinių 

rezultatus išaiškintos problemos ir 

numatytos priemonės rezultatams 

gerinti. Mokslo metų pabaigoje 

išanalizuotas priemonių efektyvumas. 

17. Tėvų informavimas apie mokinio daromą pažangą ir 

pasiekimus. 

Kiekvieną mėnesį. Dalykų mokytojai 

Klasių auklėtojai 

,,Mano dienyno“ informacija. 

Tėvai plačiai susipažįsta su vaiko 

kiekvieno dalyko, neformaliojo 

švietimo, socialinio aktyvumo daroma 

pažanga. 

18. Bendradarbiavimas su tėvais. Bendrų susitikimų 

organizavimas. 

Nuolat Dalykų mokytojai 

Klasių auklėtojai 

Metodinė taryba 

Kartu su tėvais, mokytojais, 

auklėtiniais nuolat aptariamos 

mokymosi pagalbos priemonės dirbant 

įprastiniu ir nuotoliniu būdu, pagalbos 

teikimo procesas. Tėvai prisideda prie 

vaiko pasiekimų gerinimo, rūpinasi, 

kad namuose būtų tinkamos sąlygos 

mokytis. 

19. Mokymų, vebinarų, konsultacijų, seminarų dėl 

pagalbos mokiniui organizavimas. 

Pagal poreikį Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

Pagalbos 

specialistai 

Patirties sklaida, profesinis 

tobulėjimas. 

20.  Mokytojų tarybos posėdžių dėl mokinių 

individualios pažangos ir pasiekimų stebėjimo 

proceso ir jo rezultatų  aptarimo organizavimas. 

Pagal poreikį, bet 

ne rečiau kaip vieną 

kartą per trimestrą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Klasės auklėtojai 

Priimti sprendimai dėl mokinių 

individualios pažangos ir pasiekimų 

stebėjimo proceso tobulinimo. 

21. Netradicinių pamokų bei veiklų organizavimas. 2020-2021 m. m. Pavaduotoja Organizuojamos netradicinės 
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3. bendradarbiauja su mokomųjų dalykų mokytojais, klasės auklėtojais, švietimo pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais);  

4. įgyvendina mokinių skatinimo priemones;  

5. sudaro galimybes mokytojams tobulinti kvalifikaciją.  

Tėvų (globėjų, rūpintojų) funkcijos:  

1. užtikrina, kad mokiniai be pateisinamos priežasties nepraleistų pamokų;  

2. dalyvauja sudarant mokinio individualų planą ir domisi jo įgyvendinimu;  

3. domisi vaiko pasiekimais ir bendradarbiauja su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, administracija; 

4. sudaro palankias  sąlygas mokytis taikant nuotolinį mokymąsi. 

 

SUDERINTA 

Metodinėje taryboje 

2020-08-27  

protokolo Nr. 5 

 

 

pagal planą. ugdymui, 

atsakinga už 

neformalųjį 

švietimą. 

Metodinė taryba. 

pamokos (veiklos), ekskursijos, 

dalykų, verslumo, tiriamieji projektai, 

netradicinės dienos ir pan. 

22. Pažangos ir pasiekimų vertinimo  bei įsivertinimo 

proceso įgyvendinimas. 

Nuolat Mokytojai Pažangos ir pasiekimų vertinimo 

aprašo taikymas, sistemos kūrimas.  

23. Svarstyti, organizuoti švietimo pagalbos teikimą 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

Pagal poreikį, bet 

ne rečiau kaip vieną 

kartą per trimestrą. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Dalykų mokytojai 

Nuolat stebima pažanga mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

24. Mokinių pasiekimų gerinimo plano vykdymo 

efektyvumas.  

2021 m. kovas Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojų tarybos posėdis. 


