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KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS 2016–2017 MOKSLO METŲ  

UGDYMO PLANAS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Klaipėdos Gedminų Progimnazijos (toliau – Progimnazijos) 2016–2017 mokslo metų 

ugdymo planas (toliau – ugdymo planas) parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-459 patvirtintu 2015–2016 ir 2016–2017 
mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu ir 2015 m. gegužės 6 d. 
įsakymu Nr. V-457 patvirtintu 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, 
vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773, 
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, atsižvelgiant į Progimnazijos 
strateginius tikslus, bendruomenės poreikius bei turimus išteklius. 

2. Progimnazijos ugdymo planą parengė darbo grupė, patvirtinta direktoriaus 2016 m. kovo 
4 d. įsakymu Nr. V1-19 „Dėl 2016–2017 mokslo metų ugdymo plano rengimo darbo grupės“. 

3. Ugdymo plano projektas suderintas su Progimnazijos taryba ir Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriumi. 

4. Atsiradus ugdymo plane nenumatytiems atvejams, Progimnazija ugdymo proceso metu 
gali koreguoti ugdymo plano įgyvendinimą, mokinio individualų ugdymo planą, priklausomai nuo 
mokymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms  
įgyvendinti. 

5. 2015–2016 m. m. ugdymo plano įgyvendinimo analizė: 
Įgyvendinant 2015–2016 mokslo metų ugdymo planą, Progimnazijoje buvo siekiama ugdyti 

pasitikintį savimi, bendraujantį ir bendradarbiaujantį pilietį, įgijusį kompetencijas, būtinas socialinei 
integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą. Įsisavinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas 
įvykdyti 2015–2016 mokslo metų ugdymo programos siekiai. Pradiniame ugdyme 1d, 2c, 3d, 4c 
klasėse buvo taikomi Valdorfo pedagogikos elementai. Progimnazijos administracija nuolat 
domėjosi mokytojų darbo kokybe, buvo organizuoti susitikimai su tėvais, atlikta tiriamoji veikla, 
siekiant išsiaiškinti darbo stipriąsias ir tobulintinas puses. 2, 4, 6, 8 klasių mokiniai dalyvavo 
Standartizuotų testų vykdyme. Apibendrintoje Progimnazijos 4 klasės mokinių ataskaitoje pagal 
atskiras testuojamųjų dalykų turinio ir kognityvinių gebėjimų sritis visų dalykų įvertinimai viršijo 
šalies pagrindinio lygio vidurkį. Progimnazijos 8 klasės mokinių apibendrintoje ataskaitoje pagal 
atskiras testuojamųjų dalykų turinio ir kognityvinių gebėjimų sritis visų dalykų įvertinimai ženkliai 
viršijo šalies pagrindinio lygio vidurkį.  

Per mokslo metus suteikta tikslinga ir savalaikė pagalba mokiniui. 1c, 3b, 3c, 3d, 4d, 5a, 5b, 
5c, 5d, 5e, 6c, 7e klasėse buvo taikytas mokinio akademinės ir socialinės pažangos stebėjimo 
modelis. Daug dėmesio skirta ugdymo turinio pritaikymui įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams. 
Efektyviai panaudotos konsultacijoms, mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skirtos valandos, 
įgyvendintas pagalbos mokiniui taikymo modelis „Pagalbos klasė“.  

Siekiant aktyvinti mokinių užimtumą po pamokų, neformaliojo švietimo veiklai vykdyti 
skirta 61 valanda. Progimnazijoje įgyvendinta 19 neformaliojo vaikų švietimo programų. 
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Neformaliojo vaikų švietimo programos sudarė prielaidas tenkinti įvairius mokinių saviraiškos 
poreikius. 

2016–2017 mokslo metų veiklos prioritetas – savitos Progimnazijos kultūros kūrimas ir 
įgyvendinimas: mokinių gebėjimų atpažinimas ir stiprinimas, asmeninės mokinio pažangos 
pamatavimas, raštingumo gerinimas.  
 

II SKYRIUS 
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS  

 
6. Ugdymo proceso organizavimas: 

Klasės Ugdymo proceso pradžia Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė 
savaitėmis 

1–5 2016-09-01 2017-05-30 32 
6–8 2016-09-01 2017-06-02 34 

 
7. Progimnazijoje kartu su kitomis mokymo ir mokymosi formomis įgyvendinama: 
7.1.  grupinio mokymosi forma, kasdienis mokymo proceso organizavimo būdas; 
7.2.  pavienio mokymosi forma, savarankiško mokymo proceso organizavimo būdas. 
8. Progimnazija mokinių ugdymo apskaitą vykdo elektroniniame dienyne, vadovaujantis 

Klaipėdos Gedminų Progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais, patvirtintais 
direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V1-44. 

9. Progimnazijos tarybos 2016 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio protokoliniu nutarimu 
(protokolas Nr. V2-3) mokslo metai skirstomi: 

9.1. 1–5 klasėse pusmečiais: 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. sausio 20 d., 2017 m. sausio 23 
d. – 2017 m. gegužės 30 d.;  

9.2. 6–8 klasėse trimestrais: 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2016 m. lapkričio 30 d., 2016 m. 
gruodžio 1 d. – 2017 m. vasario 28 d., 2017 m. kovo 1 d. – 2017 m. birželio 2 d.  

10. Mokiniams skiriamos atostogos: 
Atostogos Prasideda Baigiasi Grįžta 
Rudens 
1–5 klasės 2016-10-31 2016-11-04  
6–8 klasės 2016-10-31 2016-11-04 2016-11-07 
Žiemos (Kalėdų) 
1–4 klasės 2016-12-27 2017-01-06 2017-01-09 
5–8 klasės 2016-12-27 2017-01-06 2017-01-09 
Žiemos atostogos  6–8 klasės 2017-02-17 2017-02-17 2017-02-20 
Pavasario (Velykų) 
1–4 klasės 2017-04-10 2017-04-14 2017-04-18 
5–8 klasės 2017-04-10 2017-04-14 2017-04-18 
Vasaros atostogos 
1–5 klasės 2017-05-31 2017-08-31  
6–8 klasės 2017-06-05 2017-08-31  

 
11. Progimnazijos tarybos 2016 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr. V2-3) skiriamos papildomos atostogos 1–4 ir 5 klasių mokiniams: 
Klasės Prasideda Baigiasi Grįžta  
1–5 klasės 2016-11-07 2016-11-11 2016-11-14 
1–5 klasės 2017-02-10 2017-02-17 2017-02-20 

 
12. Progimnazijos tarybos sprendimu papildomų atostogų laikas gali būti koreguojamas. 
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13. Pamokų ir pertraukų laikas 2–8 klasių mokiniams: 
Pamokų laikas Pertraukų laikas 

1. 8.00–8.45 1. 8.45–8.55 
2. 8.55–9.40 2. 9.40–9.50 
3. 9.50–10.35 3. 10.35–10.55 
4. 10.55–11.40 4. 11.40–12.00 
5. 12.00–12.45 5. 12.45–12.55 
6. 12.55–13.40 6. 13.40 –13.50 
7. 13.50–14.35  

 
14. Pamokų ir pertraukų laikas 1 klasių mokiniams: 

Pamokų laikas: Pertraukų laikas: 
1. 8.00–8.35 1. 8.35–8.55 
2. 8.55–9.30 2. 9.30–9.50 
3. 9.50–10.25 3. 10.25–10.55 
4. 10.55–11.30 4. 11.30–12.00 
5. 12.00–12.35  

 
15. Sudarytos sąlygos mokiniams fiziškai aktyviai judėti ilgųjų pertraukų metu judriųjų 

žaidimų zonose Progimnazijos kieme ir 1 aukšto pradinių klasių korpuse.  
16. Ilgųjų pertraukų metu aktų salėje organizuojama „Tylioji pertrauka“. 
17. Paskelbus ekstremalią padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius 

ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo, taip pat 
oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į Progimnaziją gali neiti 1–5 klasių mokiniai, 
esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 klasių mokiniai. Šios dienos 
įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių 
nelaimių, elektroniniame dienyne žymimos datos ir parašoma „Pamokos nevyko dėl...“. Šiais 
atvejais ilgalaikis planas koreguojamas. 
 

III SKYRIUS 
UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 
18. Progimnazijos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, Pradinio ugdymo samprata, 
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 113. 

19. Pasirenkamųjų dalykų programas, kurioms nėra parengtos Bendrosios programos, 
rengia dalykų mokytojai, vadovaudamiesi Bendrųjų švietimo programų reikalavimais. 

20. Ugdymo programos realizavimui mokytojai sudaro ilgalaikius planus, remdamiesi 
Progimnazijos veiklos įsivertinimo, švietimo stebėsenos, standartizuotų testų, nacionalinių ir 
tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais ir atsižvelgdami į mokinių mokymosi poreikius, 
patirtį, gebėjimus:  

20.1. ilgalaikiai planai sudaromi atskirai kiekvienai paralelių klasių grupei mokslo metams; 
20.2. ilgalaikiai, klasių vadovų veiklos planai suderinami su kuruojančiais vadovais iki 

rugsėjo 1 d.; 
20.3. integruojamų dalykų, pagilinto, kryptingo meninio ugdymo programos tvirtinamos 

direktoriaus įsakymu iki rugsėjo 1 d. 
21. Pamokos uždaviniai, namų darbai fiksuojami elektroniniame dienyne.  
22.  Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas pagal poreikius: 
22.1.  mokiniui, mokomam namuose, grįžusiam/atvykusiam iš užsienio, turinčiam vidutinių, 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;  
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22.2.  planas sudaromas rašytine forma pasirinktam laikotarpiui, bendradarbiaujant 
mokiniui, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, švietimo pagalbos specialistams 
ir administracijos atstovui; 

22.3.  sistemingai peržiūrimas ir prireikus koreguojamas. 
23. Pažintinei ir kultūrinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei, vertybinių nuostatų 

ugdymo veiklai 1–8 klasėse skiriama iki 10 mokymosi dienų: 
Data (mėnuo) Veikla Dalyviai 
09 Diena, skirta edukaciniams užsiėmimams miesto 

kultūrinėse erdvėse 
1–8 klasių mokiniai 

10 Diena, skirta projektinei veiklai – „Sveikatiada“  1–4 klasių mokiniai 
11 Atviros bendruomenės diena  1–8 klasių mokiniai 
12 Kalėdiniai renginiai 1–8 klasių mokiniai 
01 Diena, skirta meninei, kūrybinei veiklai  1–4 klasių mokiniai 
01 Diena, skirta projektinei veiklai – „Jaunimo organizacijos 

Klaipėdoje“ 
1–8 klasių mokiniai 

02 Atviros bendruomenės diena 1–8 klasių mokiniai 
03 Diena, skirta projektinei veiklai – „Jaunimo organizacijos 

Klaipėdoje“ 
5–8 klasių mokiniai 

03 Diena, skirta etnokultūriniam ugdymui 1–4 klasių mokiniai 
03/04 Diena, skirta profesiniam ugdymui 1–8 klasių mokiniai 
04 Diena, skirta projektinei veiklai - „Jaunimo organizacijos 

Klaipėdoje“ 
5–8 klasių mokiniai 

05-29, 05-30 Dienos, skirtos pažintinei išvykai,  kūrybinei veiklai 1–5 klasių mokiniai 
05-31, 06-01 Dienos, skirtos pažintinei išvykai, sportinei veiklai 6–8 klasių mokiniai 

 
23.1. mokiniai, atsižvelgus į veiklų pobūdį, su saugaus elgesio taisyklėmis supažindinami 

pasirašytinai; 
23.2. apie vykdytas veiklas Progimnazijos bendruomenė informuojama Progimnazijos 

internetinėje svetainėje. 
24. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose iškeltiems tikslams siekti 

Progimnazijoje sukurtos edukacinės ugdymo(si) aplinkos: Etnokultūros centras, Tolerancijos 
ugdymo centras, anglų kalbos studija, parodų galerija, judriųjų žaidimų zona, praktinės veiklos 
centras „Matų skersgatvis“, gamtamokslinio ir eksperimentavimo centras „Mažoji laboratorija“. 
 

IV SKYRIUS 
UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 
25. Progimnazijoje ugdymas diferencijuojamas skiriant pamokas mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, vykdant projektinę veiklą, organizuojant neformalųjį 
vaikų švietimą. 

26. Diferencijavimas vykdomas panaudojant valandas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams 
tenkinti:  

26.1. tyrinėjimo ir eksperimentavimo veiklai 1–4 klasėse „Mažoji laboratorija“;  
26.2. kryptingam meniniam ugdymui 1–4, 6 klasėse;  
26.3. pagilintam anglų kalbos mokymui 5e, 6e,7e, 8e klasėse;  
26.4. informacinėms technologijoms 7 klasėse; 
26.5. ilgalaikėms ir trumpalaikėms konsultacijoms. 
27. Progimnazijoje vykdomi 8 tarptautiniai, 6 respublikiniai, 3 miesto, 18 mokyklinių 

projektų. Dalies projektų turinys integruojamas į mokomųjų dalykų ugdymo turinį ir neformalųjį 
vaikų švietimą. 
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V SKYRIUS 
MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 
28. Progimnazijos direktorius yra atsakingas už Progimnazijos mokymo(si) pagalbos 

teikimo politikos kūrimą ir įgyvendinimą. Direktorius paskiria direktoriaus pavaduotoją ugdymui, 
atsakingą už pagalbos mokiniams ir mokytojams organizavimą ir koordinavimą. 

29. Mokinių pasiekimus nuolat stebi ir analizuoja dalykų mokytojai, klasių vadovai, 
kuruojantys vadovai. Identifikavus mokymosi sunkumus, nedelsiant informuojami mokinio tėvai, 
švietimo pagalbos specialistai, kartu tariamasi, kaip bus organizuojama mokymosi pagalba.  

30. Mokymosi pagalbos teikimo būdai ir priemonės aptartos Progimnazijos Vaiko gerovės 
komisijos (toliau – VGK)  2016 m. rugpjūčio 26 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas 
Nr.UP4-11): 

30.1. Mokytojo parinktos tinkamos užduotys, metodika  integruojamos į mokymo(si) 
procesą;  

30.2. kuruojančių vadovų teikiama pagalba mokytojui dėl ugdymo turinio planavimo ir 
įgyvendinimo; 

30.3. individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos mokiniui ir jo tėvams 
(globėjams, rūpintojams), mokytojui; 

30.4.  „Pagalbos klasės“ modelio įgyvendinimas:  
30.4.1. 5–8 klasių gerai besimokančių mokinių savanorių pagalba turintiems mokymosi 

spragų, nepažangiems mokiniams; 
30.4.2. 3–8 klasių mokiniams sudaromos sąlygos atlikti namų darbus; 
30.4.3. 25 ilgalaikės konsultacijos;  
30.4.4. 5,25 val. trumpalaikių konsultacijų; 
30.4.5. 2–8 klasių gabiems mokiniams ir atvykusiems iš užsienio pagal galimybes skiriamos 

konsultacijos. 
VI SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 
BENDRADARBIAVIMAS 

 
31. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) yra įtraukiami į Progimnazijos tarybos, klasių tėvų 

komitetų veiklas planuojant, įgyvendinant ugdymo procesą ir priimant sprendimus. 
32. Tėvų edukacinė grupė „Laiptai. Kartu gali būti lengva“. 
33. Užsiėmimai būsimų pirmųjų klasių mokinių tėvams „Kartu į pirmą klasę“. 
34. Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie  mokinio ugdymąsi sistemingai informuojami: 
34.1. elektroniniame dienyne; 
34.2. atviros bendruomenės dienų metu; 
34.3. tėvų susirinkimuose; 
34.4. „Tėvų valandos“ metu, vieną kartą per savaitę;  
34.5. 5 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimuose su dalyko mokytojais dėl 

ugdymo turinio apimties ir reikalavimų; 
34.6. VGK posėdžiuose; 
34.7. tėvai (globėjai, rūpintojai) raštiškai ir pasirašytinai informuojami apie skiriamus jų 

vaikui papildomus darbus ir atsiskaitymą; 
34.8. registruotu laišku, jei nėra galimybės susisiekti su mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 
 

VII SKYRIUS 
UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 
35. Organizuojamos integruotos pamokos: 
35.1. 1 klasėse – pasaulio pažinimo dalyko ir neformaliojo vaikų švietimo programos 
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„Robotikos ABC“ pamokos. 
35.2. 4 klasėse – informacinių technologijų ir mokomųjų dalykų (pasaulio pažinimas, 

lietuvių kalba, matematika) pamokos. 
36. Į mokomųjų dalykų ugdymo turinį integruojamos:  
36.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 
įsakymu Nr. ĮSAK-494 „Dėl  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
prevencijos programos patvirtinimo“ – 6 valandos į žmogaus saugą 5, 7 klasėse ir į dorinio ugdymo, 
gamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos mokomuosius dalykus 6, 8 klasėse; 

36.2. Etninės kultūros 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“ – į 
formalųjį (lietuvių kalbą, technologijas, istoriją, dorinį ugdymą (etika), muziką, dailę, geografiją) ir 
neformalųjį vaikų švietimą. Etnokultūros programai įgyvendinti skiriama 9 valandos 5–6 klasėse, 7 
pamokos 7–8 klasėse. Etninės kultūros ugdymas pradinėse klasėse integruojamas į mokomuosius 
dalykus; 

36.3. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama 3 valandos, integruojant temas į istorijos, 
lietuvių kalbos pamokas 5–8 klasėje;  

36.4. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios 
programos patvirtinimo“ – į pradinio ugdymo dalykų turinį;  

36.5. Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 „Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios 
programos patvirtinimo“ - į klasės valandėles, bendradarbiaujant  su Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuro specialistais, į pradinio ugdymo dalykų turinį, kūno kultūros, gamtos ir žmogaus, 
biologijos pamokas; 

36.6. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-179 „Dėl Rengimo šeimai ir 
lytiškumo ugdymo programos patvirtinimo“ – į dorinio ugdymo, biologijos pamokas, klasės 
valandėles; 

36.7. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2014  m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“  – 
ne mažiau kaip 2 valandos į 1–8 klasių valandėles, 5 valandos į pradinio ugdymo dalykų turinį, ne 
mažiau 10 valandų į pagrindinio ugdymo dalykų turinį ir į 1–8 klasių neformalųjį švietimą, 
kultūrinę, meninę, pažintinę, kūrybinę, praktinę, socialinę veiklą;  

36.8. „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“ – į 1–4 klasių valandėles, LIONS QUEST 
gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“  – į 5–8 klasių valandėles. 

 
VIII SKYRIUS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

37. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 ir Progimnazijos pasiekimų ir pažangos vertinimo 
aprašu, patvirtintu direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-39-1. 

38. Mokinių žinios ir supratimas, žinių taikymo ir aukštesnieji mąstymo gebėjimai 1–4 
klasėse įvertinami trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, nenaudojami pažymių pakaitalai.  

39. 1–4 klasių mokinių apibendrinamasis vertinimas vykdomas pusmečiais, įrašant 
apibendrintą mokinio pasiekimų lygį. 

40. 5–8 klasėse – įvertinimai pateikiami komentarais, pažymiais (pagal 10 balų skalę), 
trimestro, pusmečio pabaigoje įvertinami pažymiu ar įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“.  

41. 1–8 klasėse įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo 
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rekomendaciją ir Progimnazijos direktoriaus įsakymą. Įrašas „neatestuota“ įrašomas, kai mokinys  
praleido 2/3 pamokų per trimestrą be pateisinamos priežasties ir mokinio pasiekimai nėra įvertinti . 

42. Mokytojas, naudojantis kaupiamąjį vertinimą, jo formą pasirenka pats, instruktažo metu 
pasirašytinai supažindina mokinius. 

43. 1–4 klasių mokinių asmeninė pažanga fiksuojama darbų aplankuose, elektroniniame 
dienyne. Baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 
pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. 

44. 5 klasių mokiniams adaptaciniu laikotarpiu (rugsėjo mėnesį) pažymiai nerašomi, 
naudojamas mokytis padedantis formuojamasis vertinimas. 

45. Naujai atvykusiems mokiniams adaptaciniu laikotarpiu (1 mėnesį) nepatenkinami 
pažymiai nerašomi. 

46. Rugsėjo mėnesį 6–8 klasių mokinių pasiekimai nevertinami nepatenkinamais 
pažymiais. 

47.  Dorinio ugdymo pasiekimai 1–4 klasėse vertinami „p. p.“ „n. p.“ (padarė pažangą, 
nepadarė pažangos), 5–8 klasėse įvertinami įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“. 

48. Žmogaus saugos pasiekimai 5, 7 klasėse vertinami įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“.  
49. 2-osios užsienio (rusų, vokiečių) kalbos 5 klasėje pasiekimai vertinami „įskaityta“, 

„neįskaityta“. 
50. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 

pratybose vertinami įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“. 
51. Suderinus su mokytoju, mokinys gali perrašyti kontrolinį darbą, už kurį gavo 

nepatenkinamą įvertinimą. Abiejų kontrolinių darbų įvertinimai įrašomi į elektroninį dienyną. 
52. Mokinys, dėl objektyvių priežasčių nelankęs Progimnazijos, gali nerašyti kontrolinio 

darbo pirmąją mokymosi savaitę. Kontrolinį darbą privalo atsiskaityti per 2 savaites. Neatsiskaičius 
kontrolinio darbo, įrašomas nepatenkinamas pažymys į elektroninį dienyną. 

53. Mokslo metų pabaigoje 2, 4, 6, 8 klasių mokiniams organizuojami standartizuoti testai.  
 

IX SKYRIUS 
MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 
54. Direktorius paskiria direktoriaus pavaduotojus ugdymui, atsakingus už mokinių 

mokymosi krūvio reguliavimą. 
55. 1–4 klasių mokiniams ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo 

programų turinį)  gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandas.  
56. 5–8 klasių mokiniams negali būti daugiau kaip 7 pamokos per dieną. 
57. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius mokiniams skiriamas suderinus su 

tėvais (globėjais, rūpintojais) raštiškai. 
58. 5–8 klasių mokiniams kontrolinių darbų grafiką sudaro Progimnazijos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. Kontrolinių darbų grafikas skelbiamas mėnesio pradžioje Progimnazijos 
internetinėje svetainėje. Mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. 
Apie kontrolinį darbą mokinius informuoja mokytojas ne vėliau kaip prieš savaitę.  

59. Kontrolinių darbų skaičius per trimestrą/pusmetį skaičiuojamas n + 1 (n – pamokų 
skaičius per savaitę). 

60. Pirmąjį mokslo metų mėnesį pasiekimai netikrinami kontroliniais darbais. 
61. Pirmą dieną po atostogų kontroliniai darbai nerašomi. 
62. Mokinys, besimokantis dailės, muzikos, šokio, sporto srities mokyklose, neformaliojo 

vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį 
švietimą papildančio ugdymo programas (ar jas baigęs), atleidžiamas nuo tų dalykų pamokų (ar jų 
dalies) lankymo, mokytojui susipažinus su dėstomąjį dalyką papildančio ugdymo ar neformaliojo 
vaikų švietimo programomis. Šių programų turinys turi derėti su Bendrųjų programų turiniu. 

63.  Mokinys nuo privalomų dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros pamokų (ar jų dalies) 
atleidžiamas Progimnazijos direktoriaus įsakymu. 
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64.  Mokinys gali nedalyvauti pagal tvarkaraštį pirmoje arba paskutinėje pamokoje. Kitu 
atveju mokinys privalo būti patalpoje, kurioje vykdoma ugdomoji veikla. 

65. 1–4 klasių mokinio, atleisto nuo atitinkamų meno ar sporto srities dalykų pamokų, 
mokymosi pasiekimai įskaitomi. 

66. 5–8 klasių mokinys, atleistas nuo atitinkamų meno ar sporto srities dalykų pamokų, 
atsiskaito mokytojui pagal sutartą grafiką ir jo gebėjimai įvertinami pažymiu. 

 
X SKYRIUS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS PROGIMNAZIJOJE 
 

67. Rengdami neformaliojo vaikų švietimo programas mokytojai vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1214 „Dėl bendrųjų iš 
savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo“.  

68. Mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje ne mažesnis kaip 10 mokinių. 
69. Mokiniai gali rinktis sportines, menines, technines, kalbines, gamtamokslinio, pilietinio 

ugdymo neformaliojo vaikų švietimo programas. Iš pateiktų 24 neformaliojo vaikų švietimo 
programų įgyvendinimui atrinkta 18.  

70. Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai mokinių atostogų metu vykdomi pagal 
susitarimą. 
 

XI SKYRIUS 
ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PRAGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, 
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
71. Mokinių, atvykusių iš užsienio ir turinčių teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos 

Respublikoje ugdymas organizuojamas, vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 
ugdymo programos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556.  

72.  Progimnazija nustato atvykusio mokinio poreikius mokytis lietuvių kalbos: 
72.1. organizuoja individualų pokalbį; 
72.2. skiria teksto skaitymo ir suvokimo užduotį. 
73.  Nustačius mokinio gebėjimą komunikuoti, suvokti skaitomą tekstą lietuvių kalba, 

Progimnazija gali: 
73.1. organizuoti lietuvių kalbos mokymąsi ir švietimo pagalbą; 
73.2. siūlyti, suderinus su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokiniui mokytis viena klase 

žemiau, nei jis turėtų pagal baigtą užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio, 
pagrindinio ugdymo  programos dalį. 

74. Parengia atvykusio mokinio integracijos į Progimnazijos bendruomenę planą, 
išanalizuoja, kokia pagalba būtina sėkmingai mokinio adaptacijai, prireikus parengia mokinio 
individualų ugdymo planą:  

74.1. numato adaptacinio laikotarpio orientacinę trukmę (ne ilgiau nei 3 mėnesiai). Per 
adaptacinį laikotarpį pasiekimai pažymiais nevertinami, tačiau fiksuojama mokinio daroma 
pažanga; 

74.2. aptaria klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 
(globėjais, rūpintojais);  

74.3. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau integruotis;  
74.4. psichologas stebi, konsultuoja mokinį ir teikia rekomendacijas dalykų mokytojams, 

klasės vadovui, administracijai. 
75. Pasibaigus adaptaciniam laikotarpiui organizuojami pokalbiai „Sėkmės laboratorija“, 

kuriuose kartu su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) aptariama mokinio individuali pažanga ir 
numatomos papildomos priemonės, kurios padėtų mokiniui greičiau integruotis. 
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XII SKYRIUS 
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 
 

76. Progimnazija mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja 
vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 
įsakymu Nr. V-1795 ir kitais švietimo ir mokslo ministro patvirtintais specialųjį ugdymą 
reglamentuojančiais teisės aktais.  

77. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ugdomi Progimnazijos bendrose 
klasėse visiško integravimo būdu. 

78. Pradinių klasių, 5–8 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, 
atsižvelgiant į specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo išvadas, Klaipėdos pedagoginės 
psichologinės tarnybos rekomendacijas, ugdomi pagal  pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas, 
individualizuotas programas: 

78.1. mokytojai dalykų Bendrąsias programas pritaiko atsižvelgdami į kiekvieno mokinio 
specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus, 
Progimnazijos VGK, švietimo pagalbos specialistų rekomendacijas; 

78.2. mokytojus gali konsultuoti ir Progimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės 
tarnybos specialistai; 

78.3. pritaikytas Bendrąsias, individualizuotas dalykų programas mokytojai parengia 
pusmečiui/trimestrui pagal VGK patvirtintas formas iki rugsėjo 15 d. Programos aptariamos ir 
suderinamos VGK posėdyje, su jomis pasirašytinai supažindinami mokinio tėvai (globėjai, 
rūpintojai). Mokslo metų eigoje programos gali būti koreguojamos. 

79. Specialiosios pratybos/pamokos vyksta pamokų metu, suderinus su ugdančiais 
mokytojais, logopedinės pratybos vyksta po pamokų  pagal atskirą tvarkaraštį. Progimnazija 
mokinių skaičių specialiųjų pratybų metu nustato pati, atsižvelgusi į mokinių poreikius, turimas 
mokymo(si) sąlygas.  

80. Individualus mokinio ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams, išlaikant 
privalomą mokinio ugdymo valandų skaičių pradinio, pagrindinio ugdymo I koncentro ugdymo 
programai įgyvendinti: 

80.1. pagal poreikį planas gali būti koreguojamas; 
80.2. VGK rekomenduojant plane galima keisti dalykams skirtų pamokų skaičių, planuoti 

specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų skaičių, skirtą meniniam, technologiniam ugdymui, 
trumpinti pamokų trukmę 5 minutėmis (šis laikas skiriamas mokinio ugdomajai veiklai keisti, 
sveikatą tausojančioms pertraukoms organizuoti). 

81. VGK ar Pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų, rūpintojų) 
pritarimu mokiniai, turintys vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi  poreikių, gali: 

81.1. nesimokyti ar pradėti vėliau mokytis užsienio kalbos (turintys autizmo sindromą 
(normalaus intelekto), turintys vidutinį ir žymų kalbos neišsivystymą, bendrųjų mokymosi 
sutrikimų ar sutrikusį intelektą); 

81.2. besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą šioje 
programoje prasidedančius dalykus galima pradėti įgyvendinti metais vėliau; 

81.3. mokiniai, turintys nežymų ar vidutinį intelekto sutrikimą, gali nesimokyti fizikos ir 
chemijos, tada siūlomos integruotos gamtos mokslų pamokos; 

81.4. vietoj nurodytų dalykų mokinys gali rinktis individualaus ugdymo plano dalykus, 
tenkinančius jo poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją pedagoginę pagalbą; 

81.5. mokinys, atleistas nuo nurodyto dalyko mokymosi, laikomas baigusiu pradinio ar 
pagrindinio ugdymo I koncentro programą, jei kitų ugdymo plano dalykų įvertinimai yra 
patenkinami. 

82. Visi Bendrojo ugdymo plano keitimai, susiję su atidėjimu ar atleidimu nuo dalykų 
mokymosi, yra suderinami su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) jiems parašant prašymą, 



10 
!

!

įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu. 
83. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi pažanga ir pasiekimai 

vertinami: 
83.1. mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą Bendrąją programą, pažanga ir pasiekimai 

vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Progimnazijos 
ugdymo plano 37–53 punktų nuostatomis;  

83.2. mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą, padaryta 
arba nepadaryta pažanga fiksuojama įrašant „p. p.“ arba „n. p.“; 

83.3. pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą besimokančio mokinio  
mokymosi pasiekimai, suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), vertinami pažymiais 
arba  įrašant „p. p.“, „n. p.“;   

83.4. mokslo metų pabaigoje mokytojai, ugdantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius 
mokinius pagal individualizuotas programas, šių mokinių pasiekimus aprašo „Pasiekimų vertinimo 
lape“ ir pasirašytinai supažindina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). Pasiekimų įvertinimo 
aprašai kaupiami mokinio asmens byloje.  

84. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas namie organizuojamas 
pagal Progimnazijos ugdymo plano 80 punkte numatytą pamokų skaičių. 

 
 

XIII SKYRIUS 
MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 
85. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-
1405. Mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti Progimnazijoje. Šios pamokos 
papildomai įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą. Suderinus su mokinio tėvais, mokinys 
direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Jei 
šių dalykų nesimokoma, elektroniniame dienyne ir mokinio individualaus ugdymo plane rašoma 
„atleista“. 

86. Namie mokomam mokiniui savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu skiriama 
per savaitę 1–3 klasėse – 9 pamokos, 4 klasėse – 11 pamokų, 5–6 klasėse – 12 pamokų, 7–8 klasėse 
– 13 pamokų. Progimnazijos VGK siūlymu mokiniui gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per 
savaitę dalykų mokymosi pasiekimams gerinti.  
 

XIV SKYRIUS 
LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 
87. Klasės dalijamos į grupes vadovaujantis Progimnazijos  tarybos 2016 m. rugpjūčio 29 d. 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.V2-3). 
88. Įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programos 1 dalį, grupės sudaromos esant 

ne mažiau kaip 7 mokiniams.  
89. Klasės dalijamos į grupes šiems dalykams mokyti:  
89.1. dorinio ugdymo 1–8 klasėse, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę tikybą ir 

etiką; 
89.2.  informacinių technologijų – 5–8 klasėse, technologijų – 5–8 klasėse; 
89.3.  kūno kultūros pamokose 8 klasėse sudaromos atskiros berniukų ir mergaičių 

laikinosios grupės, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 7 tos pačios lyties mokiniai; 
89.4. užsienio kalbos (1-ajai (anglų)) 2–4 klasėse, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 20 

mokinių ir 5–8 klasėse (1-ajai (anglų), 2-ajai (rusų, vokiečių)), jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 
mokinys; 

89.5. nesusidarius grupei, komplektuojama laikinoji grupė iš paralelių klasių mokinių.  
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XV SKYRIUS 
NETRADICINĮ UGDYMĄ (VALDORFO PEDAGOGIKOS ELEMENTUS) 

TAIKANČIOSE KLASĖSE BESIMOKANČIŲ MOKINIŲ UGDYMO 
ORGANIZAVIMAS 

 
90. Taikant Valdorfo pedagogikos elementus, ugdymas grindžiamas Valdorfo pedagogikos 

Lietuvoje koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. 
gegužės 17 d. įsakymu Nr. ISAK-761, Netradicinio ugdymo koncepcija, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-299. 

91. Mokiniai ugdomi pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas 
Bendrąsias ugdymo programas ir vadovėlius. 

92. Netradicinio ugdymo (Valdorfo pedagogikos elementus) taikančiose klasėse gali dirbti 
mokytojai, susipažinę su Valdorfo pedagogikos nuostatomis. 

93. Progimnazijoje suformuotos 1v, 2v, 3v, 4v, 5v klasės. 
94. Ugdymo procesas organizuojamas pamoka ir kitomis mokytojų pasirinktomis 

mokymosi organizavimo formomis. 
95.  1v, 2v, 3v, 4v klasėse du kartus per savaitę organizuojama 90 minučių trukmės 

pagrindinė dienos pamoka. Kitų pamokų trukmė 1v klasėje – 35 min., 2v, 3v, 4v klasėse – 45 min. 
96. Pamokose taikomi šie Valdorfo pedagogikos elementai (netradicinis pasisveikinimas ir 

atsisveikinimas, euritmija, „Įspūdžių minutėlė“, spalvų liejimo technika), vadovaujamasi holistinės 
pedagogikos filosofijos principais. 

97. 5v klasėje Valdorfo pedagogikos elementai taikomi organizuojant klasės valandėles ir 
pirmoje dienos pamokoje. Kitose pamokose Valdorfo pedagogikos elementus mokytojai taiko 
pasirinktinai. 

98. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Progimnazijos ugdymo plano 
37–53 punktais. 

XVI SKYRIUS 
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 
99. 2016–2017 m. m. pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją ugdymo 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. 
įsakymu Nr. ISAK-2433, Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V – 46. 

100. Mokytojas gali savo nuožiūra integruoti atskirus mokomuosius dalykus, vesti 
integruoto darbo dieną, savaitę, visoms ugdymo sritims skiriant proporcingai vienodą ugdymo 
valandų skaičių. 

101. 1–4 klasėse mokytojai dirba pagal „ŠOK“, „Vaivorykštės“ serijų vadovėlius.  
102. Dorinį ugdymą (tikybą), užsienio kalbą moko to dalyko specialistai. 
103. Gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko, iš jo 1/4 skiriama ugdytis praktiniams įgūdžiams palankioje aplinkoje. 
104. Technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 „Dailė ir technologijos“ 

skiriamo laiko (2–3 pamokos per mėnesį). 
105. Užsienio kalbų pradedama mokyti nuo antrosios klasės, skiriant 2 valandas per 

savaitę. 
106. Kryptingo meninio ugdymo programos įgyvendinamos panaudojant ugdymo plano bei 

neformaliojo švietimo programoms skirtas valandas : 
106.1. kryptingas meninis ugdymas: šokis – 4a klasėje; 
106.2. meno raiška – 1b, 1d, 1v, 2b, 2v, 3d, 3v, 4v klasėse; 
106.3. mokymas organizuojamas pagal direktoriaus įsakymu patvirtintas programas. 

Mokiniai gegužės mėnesį pristato kūrybinę veiklą Progimnazijos bendruomenei. 
107. Kūno kultūros ugdymas: 
107.1. viena kūno kultūros pamoka 2 – 4 klasėse skiriama šokiui; 
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107.2. 18 pamokų 2 klasėse – mokinių mokymui plaukti (II pusmetį); 
107.3. 18 pamokų 4 klasėse – mokinių mokymui žaisti badmintoną (per mokslo metus); 
107.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

pagrindine grupe pagal gydytojų rekomendacijas; 
107.5. 1a, 1b, 1c, 1d, 1v klasių mokiniams vieną valandą per savaitę rekomenduojama 

lankyti aktyvaus judėjimo pratybas kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje; 
107.6. mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų dėl ligos, lieka kūno kultūros pamokose 

ir jas stebi. 
108. Dorinis ugdymas:  
108.1. tėvai parašytu prašymu mokiniui parenka vieną dorinio ugdymo dalyką – tikybą arba 

etiką. Dalyką mokinys gali keisti kiekvienų mokslo metų pradžioje; 
108.2. 3 klasėse mokymas intensyvinamas, skiriant 2 val. per vienerius metus. 
109. Pradinio ugdymo programai įgyvendinti pamokų skaičius per metus grupine 

mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu: 
109.1. 1 klasė: 

Dalykai Klasė (mokinių skaičius) / Dalykui skiriamos valandos 

1a (23) 1b (24) 1c (21) 1d (24) 
 

1v (25) 
 

5 kompl. 
(117) 

Tikyba 1 (12) 1 (17) 1 (9) 1 (12) 1 (12) 4 
Etika 1 (11) 1 (7) 1 (12) 1 (12) 1 (14) 4 
Lietuvių kalba 8 8 8 8 8 32 
Matematika 5 5 5 5 5 20 
Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 8 
Dailė ir technologijos 2 2 2 2 2 8 
Muzika 2 2 2 2 2 8 
Kūno kultūra 2 2 2 2 2 8 
Privalomų ugdymo valandų 
skaičius: (1) 

22 22 22 22 22 110 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti*: 
Meno raiška  1*  1* 1* 3* 
Tyrinėjimo ir eksperimentavimo 
veiklai „Mažoji laboratorija“ 

   1*  1* 

Iš viso panaudota valandų 
mokinio ugdymosi poreikiams 
tenkinti: (2) 

 1*  2* 1* 4* 

Valandos, skiriamos neformaliajam vaikų švietimui :  
Integruotas ugdymas (pasaulio 
pažinimas ir „Robotikos ABC“) 

1 1 1 1 1 5 

„Anglų kalba linksmai“  1  1  2 
Šokių būrelis 1     1 
„Judriųjų žaidimų pasaulis“   1   1 
Pop studija     1 1 
Iš viso panaudota neformaliojo 
vaikų švietimo valandų: (3) 

2 2 2 2 2 10 

Valandos, skirtos klasių 
dalijimui į grupes: (4) 

     5 

Iš viso panaudota valandų: (1, 2, 
3 ir 4) 

25 26 25 27 26 129 

 
 



13 
!

!

109.2. 2 klasė: 
Dalykai Klasė (mokinių skaičius) / Dalykui skiriamos 

valandos 
2a (22) 2b (23) 2c (24) 2v (26) 4 kompl. 

(95) 
Tikyba 1 (12) 1 (7) 1 (14) 1 (15) 4 
Etika 1 (10) 1 (16) 1 (10) 1 (11) 4 
Lietuvių kalba 7 7 7 7 28 
Užsienio kalba (anglų):      
1 grupė 2 (11) 2 (11) 2 (12) 2 (13) 8 
2 grupė 2 (11) 2 (12) 2 (12) 2 (13) 8 
Matematika 4 4 4 4 16 
Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 
Dailė ir technologijos 2 2 2 2 8 
Muzika 2 2 2 2 8 
Kūno kultūra 2 2 2 2 8 
Šokis 1 1 1 1 4 
Privalomų ugdymo valandų 
skaičius: (1) 

23 23 23 23 92 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti*: 
Konsultacijos „Pagalbos klasė“ 
modelio įgyvendinimui 

   1* 1* 

Meno raiška  1*  1* 2* 
Kita   0,25*  0,25* 
 Iš viso panaudota valandų 
mokinio poreikiams tenkinti: (2) 

– 1* 0,25* 2* 3,25* 

Valandos, skiriamos neformaliajam vaikų švietimui:  
Breiko būrelis „West coast bboys“ 1    1 
Vokalo studija  1   1 
„Spalvotasis Logo pasaulis“    2 2 
„Mažoji laboratorija“   1  1 
„Siūlų kambarys“   1  1 
Mokinių klubas „Oho“ 1 1   2 
Iš viso panaudota neformaliojo 
vaikų švietimo valandų: (3) 

2 2 2 2 8 

Valandos skirtos klasių dalijimui 
į grupes: (4) 

3 3 3 3 12 

Iš viso panaudota valandų: 
 (1, 2, 3 ir 4) 

28 29 28,25 30 115,25 

 
109.3.  3 klasė: 

Dalykai Klasė (mokinių skaičius) / Dalykui skiriamos 
valandos 

3a (16) 3b (21) 3d (22) 3v (23) 4 kompl. 
(82) 

Tikyba 2 (8) 2 (11) 2 (12) 2 (14) 8 
Etika 2 (8) 2 (10) 2 (10) 2 (9) 8 
Lietuvių kalba 7 7 7 7 28 
Užsienio kalba (anglų):      
1 grupė 2 (16) 2 (10) 2 (10) 2 (12) 8 
2 grupė - 2 (11) 2 (12) 2 (11) 6 
Matematika 4 4 4 4 16 
Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 
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Dailė ir technologijos 2 2 2 2 8 
Muzika 2 2 2 2 8 
Kūno kultūra 2 2 2 2 8 
Šokis 1 1 1 1 4 
Privalomų ugdymo valandų 
skaičius (1) 

24 24 24 24 96 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti*: 
Konsultacijos „Pagalbos klasė“ 
modelio įgyvendinimui 

1* 1* 1*  3* 

Meno raiška   1* 1* 2* 
Iš viso panaudota valandų 
mokinio poreikiams tenkinti: (2) 

1* 1* 2* 1* 5* 

Valandos, skiriamos neformaliajam vaikų švietimui: 
Vokalo studija 1    1 
„Mažoji laboratorija“  1   1 
„Logo pasaulis“   2  2 
Breiko būrelis „West coast bboys“    2 2 
„Pop studija“  1   1 
Kita veikla 1    1 
Iš viso panaudota neformaliojo 
vaikų švietimo valandų: (3) 

2 2 2 2 8 

Valandos skirtos klasių dalijimui 
į grupes: (4) 

2 4 4 4 14 

Iš viso panaudota valandų: 
 (1, 2, 3 ir 4) 

29 31 32 31 123 

 
109.4.  4 klasė:  

Dalykai Klasė (mokinių skaičius) / Dalykui skiriamos 
valandos 

4a (23) 4b (24) 4c (21) 4v (24) 4 kompl. 
(92) 

Tikyba - - - - - 
Etika - - - - - 
Lietuvių kalba 7 7 7 7 28 
Užsienio kalba (anglų):      
1 grupė 2 (12) 2 (12)  2 (10) 2 (12) 8 
2 grupė 2 (11) 2 (12) 2 (11) 2 (12) 8 
Matematika 5 5 5 5 20 
Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 
Dailė ir technologijos 2 2 2 2 8 
Muzika 2 2 2 2 8 
Kūno kultūra 2 2 2 2 8 
Šokis  1 1 1 1 4 
Privalomų ugdymo valandų 
skaičius: (1) 

23 23 23 23 92 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti*: 
Integruotas ugdymas (informacinės 
technologijos, lietuvių kalba, 
matematika, pasaulio pažinimas) 

2* 
 

2* 
 

2* 
 

2* 
 

8* 

Meno raiška    1* 1* 
Iš viso panaudota valandų 
mokinio poreikiams tenkinti: (2) 

2* 2* 2* 3* 9* 



15 
!

!

Valandos, skiriamos neformaliajam vaikų švietimui: 
Mokinių klubas „OHO“  1   1 
Dailės studija „Spalvų šokis“   1  1 
„Pop studija“   1  1 
„Judriųjų žaidimų pasaulis“    1 1 
Kryptingas meninis ugdymas. 
Šokis 

2 1   3 

Kita veikla    1 1 
Iš viso panaudota neformaliojo 
vaikų  švietimo valandų: (3) 

2 2 2 2 8 

Valandos skirtos klasių dalijimui 
į grupes: (4) 

2 2 2 2 8 

Iš viso panaudota valandų: (1, 2, 
3 ir 4) 

29 29 29 30 117 

 
 

XVII SKYRIUS 
 PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 
110. Progimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi Pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 ir Lietuvių kalbos ir literatūros 
pagrindinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46. 

111. Dorinis ugdymas. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pateikdami raštu prašymą, mokiniui iki 
14 metų parenka, o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats tikybos arba etikos pamokas. 
Keisti dorinio ugdymo dalyką galima tik nuo naujų mokslo metų, pateikus raštišką prašymą. 

112.  Užsienio kalbos: 
112.1. mokiniai 5-oje klasėje supažindinami su antrąja užsienio (rusų, vokiečių) kalba. (I 

pusmetį mokosi vienos užsienio kalbos, II – kitos kalbos); 
112.2. nuo 6-tos klasės tėvai (globėjai, rūpintojai), pateikdami prašymą raštu, mokiniui iki 

14 metų parenka, o nuo 14 metų mokinys tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją 
užsienio kalbą: rusų, vokiečių; 

112.3.  atsižvelgus į tėvų prašymus ir Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos 
pažymas, dviem 8 klasės mokiniams, leidžiama mokytis tik vienos užsienio kalbos;  

112.4. Progimnazijoje vykdomas pagilintas užsienio (anglų) kalbos mokymas 5e, 6e, 7e, 8e 
klasėse; 

112.5. pagilintam anglų kalbos mokymui 5–7 klasėse skiriama viena papildoma valanda, 8 
klasėse dvi papildomos valandos iš mokinio ugdymo poreikiams tenkinti valandų. 

113.  Gamtamokslinis ugdymas. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti 
rekomenduojama dalykų pamokose skirti 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. 
Fizikos pradedama mokyti 7 klasėje, skiriama viena savaitinė pamoka. 

114.  Socialiniai mokslai: 
114.1. 5–8 klasėse pilietiškumo ugdymas integruojamas į dorinio ugdymo, geografijos, 

dailės, muzikos, technologijos, 5, 7 klasėse į lietuvių kalbos ir literatūros, 6, 8 klasėse į lietuvių 
kalbos programas; 

114.2. pamokų ciklas, skirtas Laisvės kovų istorijai atminti, integruojamas į istorijos, 5, 7 
klasėse į lietuvių kalbos ir literatūros, 6, 8 klasėse į lietuvių kalbos, neformaliojo švietimo 
programas:  

 
 
 



16 
!

!

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Klasių grupė 
1. Video filmų, skirtų laisvės kovų atminčiai, peržiūra 5–8  
2.  Netradicinės pamokos, interaktyvūs užsiėmimai 7–8  
3.  Susitikimai su laisvės kovų dalyviais, tremtiniais 5–8  
4. Pilietinės akcijos  5–8  

!
115.  Kūno kultūra: 
115.1. mokiniams, kuriems skiriamos tik 2 valandos per savaitę, Progimnazijoje sudaromos 

sąlygos papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas neformaliojo vaikų 
švietimo veiklų metu. Mokiniai gali rinktis užsiėmimus ir kitose neformaliojo vaikų švietimo 
įstaigose; 

115.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams kūno kultūros 
pratybos organizuojamos kartu su pagrindinio fizinio pajėgumo grupe, bet krūvis jiems skiriamas 
pagal gydytojų rekomendacijas. Mokinių pasiekimai pažymiu nevertinami; 

115.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 
Progimnazijoje; 

115.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 
skiriami atsižvelgiant į negalavimų pobūdį. Nevertinami, neskiriami ir neatliekami pratimai, kurie 
gali skatinti ligų paūmėjimą; 

115.5. Progimnazija mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokos dėl ligos, siūlo kitą 
veiklą. 

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

117. 5–8 klasių mokiniams privaloma 5–8 valandų socialinė–pilietinė veikla, kuri 
integruojama į savanorystės projektus, kultūrinę, meninę, pažintinę, kūrybinę, socialinę, ekologinę 
veiklą.  

118. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. 
119.  Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti pamokų skaičius per metus grupine 

mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu: 
119.1. 5 klasė: 

Dalykai Klasė (mokinių skaičius) / Dalykui skiriamos valandos 
5a (26) 5b (25) 5d (26) 5e (23) 5v (27) 5 kompl. 

(127) 
Tikyba 1 (11) 1 (14) 

5b+5d 
 1 (8) 1 (10) 4 

Etika 1 (15) 1 (17) 1 (20) 1 (15) 1 (17) 5 
Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 5 25 
1-oji užsienio kalba (anglų):       
1 grupė 3 (13) 3 (13) 3 (13) 3 (12) 3 (13) 15 
2 grupė 3 (13) 3 (12) 3 (13) 3 (11) 3 (14) 15 
2-oji užsienio kalba:        
1 grupė (rusų) 1 (13) 1 (13) 1 (13) 1 (12) 1 (14) 5 
2 grupė (vokiečių) 1 (13) 1 (12) 1 (13) 1 (11) 1 (13) 5 
Matematika 4 4 4 4 4 20 
Gamta ir žmogus 2 2 2 2 2 10 
Informacinės technologijos:       
1 grupė 1 (13) 1 (13) 1 (13) 1 (12) 1 (13) 5 
2 grupė 1 (13) 1 (12) 1 (13) 1 (11) 1 (14) 5 
Istorija 2 2 2 2 2 10 
Dailė 1 1 1 1 1 5 
Muzika 1 1 1 1 1 5 
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Technologijos:       
1 grupė 2 (13) 2 (13) 2 (13) 2 (12) 2 (13) 10 
2 grupė 2 (13) 2 (12) 2 (13) 2 (11) 2 (14) 10 
Kūno kultūra 3 3 3 3 3 15 
Žmogaus sauga 1 1 1 1 1 5 
Privalomų pamokų skaičius 
mokiniui: (1) 

27 27 27 27 27 135 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti*: 
1-oji užsienio kalba (anglų):       
1 grupė (pagilintas mokymas)    1*  1* 
2 grupė (pagilintas mokymas)    1*  1* 
Konsultacijos „Pagalbos klasė“ 
modelio įgyvendinimui 

1* 2* 1*  2* 6* 

Iš viso panaudota valandų 
mokinio poreikiams tenkinti: (2) 

1* 2* 1* 2* 2* 8* 

Valandos, skiriamos neformaliajam vaikų švietimui: 
„Jaunųjų skaitytojų klubas“ 1     1 
„Mažoji laboratorija“ 1     1 
Dailės studija  1    1 
Šokių būrelis   2   2 
Mokinių klubas „Oho“  1  2  3 
Breiko būrelis „West coast bboys“     2 2 
Iš viso panaudota neformaliojo 
vaikų švietimo valandų: (3) 

2 2 2 2 2 10 

Valandos, skirtos klasių 
dalinimui į grupes: (4) 

8 8 7 8 8 39 

Iš viso panaudota valandų: (1, 2, 
3 ir 4) 

38 39 37 39 39 192 

 
119.2. 6 klasė: 

Dalykai Klasė (mokinių skaičius) / Dalykui skiriamos valandos 

6a (24) 6b (29) 6c (29) 6d (29) 6e (25) 5 kompl. 
(136) 

Tikyba  1 (7) 
 

1 (13) 1 (11) 
6d+6e 

 3 

Etika 1 (24) 1 (22) 1 (16) 1 (21) 1 (22) 5 
Lietuvių kalba 5 5 5 5 5 25 
1-oji užsienio kalba (anglų):       
1 grupė 3 (12) 3 (14) 3 (14)  3 (15) 3 (12) 15 
2 grupė 3 (12) 3 (15) 3 (15) 3 (14) 3 (13) 15 
2-oji užsienio kalba:        
1 grupė (rusų) 2 (12) 2 (15) 2 (19)  2 (14)  2 (8) 10 
2 grupė (vokiečių) 2 (12) 2 (14) 2 (10) 2 (15) 2 (17) 10 
Matematika 4 4 4 4 4 20 
Gamta ir žmogus 2 2 2 2 2 10 
Informacinės technologijos:       
1 grupė 1 (12) 1 (14) 1 (15) 1 (14) 1 (13) 5 
2 grupė 1 (12) 1 (15) 1 (14) 1 (15) 1 (12) 5 
Istorija 2 2 2 2 2 10 
Geografija 2 2 2 2 2 10 
Dailė 1 1 1 1 1 5 
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Muzika 1 1 1 1 1 5 
Technologijos:       
1 grupė 2 (12 ) 2 (15) 2 (15) 2 (14 ) 2 (12) 10 
2 grupė 2 (12 ) 2 (14) 2 (14 ) 2 (15 ) 2 (13) 10 
Kūno kultūra 2 2 2 2 2 10 
Privalomų pamokų skaičius 
mokiniui: (1) 

28 28 28 28 28 140 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti*: 
1-oji užsienio kalba (anglų):       
1 grupė (pagilintas mokymas)     1* 1* 
2 grupė (pagilintas mokymas)     1* 1* 
Kryptingas meninis ugdymas: 
šokis 

1 *     1* 

Konsultacijos „Pagalbos klasė“ 
modelio įgyvendinimui 

1* 2* 2* 1,5* 1* 7,5* 

Iš viso panaudota valandų 
mokinio poreikiams tenkinti (2) 

2* 2* 2* 1,5* 3* 10,5* 

Valandos, skiriamos neformaliajam vaikų švietimui: 
„Teatrinukai“    1  1 
„Jaunieji staliai“  2    2 
„Interneto labirintuose“    1  1 
Mokinių klubas „Oho“   2   2 
Breiko būrelis „West coast bboys“     2 2 
Vokalo studija 1     1 
Kita veikla 1     1 
Iš viso panaudota neformaliojo 
vaikų švietimo valandų: (3) 

2 2 2 2 2 10 

Valandos, skirtos klasių 
dalinimui į grupes: (4) 

8 9 9 9 8 43 

Iš viso panaudota valandų:  
(1, 2, 3 ir 4 suma) 

40 41 41 40,5 41 203,5 

 
119.3. 7 klasė: 

Dalykai Klasė (mokinių skaičius) / Dalykui skiriamos valandos 

7a (23) 7b (27) 7c (25) 7d (26) 7e (25) 5 kompl. 
(126) 

Tikyba 1 (11) 
7a+7c 

   1(10) 
7d+7e 

 2 

Etika 1 (17) 1 (27) 1 (20) 1 (21) 1 (20) 5 
Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 5 25 
1-oji užsienio kalba (anglų):       
1 grupė 3 (13) 3 (14) 3 (13) 3 (13) 3 (13) 15 
2 grupė 3 (10) 3 (13) 3 (12) 3 (13) 3 (12) 15 
2-oji užsienio kalba:        
1 grupė (rusų) 2 (15) 2 (12) 2 (15) 2 (17) 2 (11) 10 
2 grupė (vokiečių, rusų) 2V (8) 2R (16) 

7b+7d 
2V (10) 2V (8) 

7b+7d 
2V (14) 

 
10 

Matematika 4 4 4 4 4 20 
Biologija 2 2 2 2 2 10 
Fizika 1 1 1 1 1 5 
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Chemija - - - - - - 
Istorija 2 2 2 2 2 10 
Geografija 2 2 2 2 2 10 
Dailė 1 1 1 1 1 5 
Muzika 1 1 1 1 1 5 
Technologijos:       
1 grupė 2 (12) 2 (14) 2 (13) 2 (13) 2 (13) 10 
2 grupė 2 (11) 2 (13) 2 (12) 2 (13) 2 (12) 10 
Kūno kultūra 2 2 2 2 2 10 
Žmogaus sauga 1 1 1 1 1 5 
Minimalus privalomų pamokų 
skaičius mokiniui: (1) 

29 29 29 29 29 145 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti*: 
1-oji užsienio kalba (anglų):       
1 grupė (pagilintas mokymas)     1* 1* 
2 grupė (pagilintas mokymas)     1* 1* 
Informacinės technologijos:       
1 grupė 1*(12) 1*(14) 1*(12) 1*(13) 1*(14) 5* 
2 grupė 1*(11) 1*(13) 1*(13) 1*(13) 1*(11) 5* 
Ilgalaikės konsultacijos       
Konsultacijos „Pagalbos klasė“ 
modelio įgyvendinimui 

2* 3* 1* 2* 2* 10* 

Iš viso panaudota valandų 
mokinio poreikiams tenkinti: (2) 

4* 5* 3* 4* 6* 22* 

Valandos, skiriamos neformaliajam vaikų švietimui: 
Gedminų tolerancijos ugdymo 
centras 

1     1 

„Jaunieji staliai“ 1     1 
Mokinių klubas „Oho“  2    2 
Breiko būrelis „West coast bboys“   2   2 
Vokalo studija    2 1 3 
Kita veikla     1 1 
Iš viso panaudota neformaliojo 
vaikų švietimo valandų: (3) 

2 2 2 2 2 10 

Valandos, skirtos klasių 
dalinimui į grupes: (4) 

8 7 7 8 7 37 

Iš viso panaudota valandų: (1, 2, 
3 ir 4 suma) 

43 43 41 43 44  214 

 
119.4. 8 klasė: 

Dalykai Klasė (mokinių skaičius) / Dalykui skiriamos valandos 

8a (25) 8b (24) 8c (17) 8d (25) 8e (22) 5 kompl. 
(113) 

Tikyba 1 (10) 
8a+8d 

1 (11) 
 

  1 (9) 3 

Etika 1 (17) 1 (13) 1 (16) 1 (23) 1 (13) 5 
Lietuvių kalba 5 5 5 5 5 25 
1-oji užsienio kalba (anglų):       
1 grupė 3 (13) 3 (11) 3 (17) 3 (13) 3 (10) 15 
2 grupė 3 (12) 3 (13)  3 (12) 3 (12) 12 
2-oji užsienio kalba:        
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1 grupė (rusų) 2 (18) 2 (19) 2 (15) 2 (18) 2 (13) 10 
2 grupė (vokiečių, rusų) 2V (12) 

8a+8b 
  2V (7) 2R (9) 6 

Matematika 4 4 4 4 4 20 
Biologija 1 1 1 1 1 5 
Fizika 2 2 2 2 2 10 
Chemija 2 2 2 2 2 10 
Istorija 2 2 2 2 2 10 
Geografija 2 2 2 2 2 10 
Dailė 1 1 1 1 1 5 
Muzika 1 1 1 1 1 5 
Technologijos:       
1 grupė 1 (13) 1 (12) 1 (9) 1 (12) 1 (11) 5 
2 grupė 1 (12) 1 (12) 1 (8) 1 (13) 1 (11) 5 
Kūno kultūra:       
1 grupė (mergaičių) 2 (14) 2 (14) 2 (8) 2 (16) 2 (9) 10 
2 grupė (berniukų) 2 (11) 2 (9) 2 (9) 2 (9) 2 (13) 10 
Informacinės technologijos:       
1 grupė 1 (13) 1 (11) 1 (10) 1 (14) 1 (10) 5 
2 grupė 1 (12) 1 (13) 1 (7) 1 (11) 1 (12) 5 
Minimalus privalomų pamokų 
skaičius mokiniui: (1) 

30 30 30 30 30 150 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti*: 
1-oji užsienio kalba (anglų):       
1 grupė (pagilintas mokymas)     2* 2* 
2 grupė (pagilintas mokymas)     2* 2* 
Konsultacijos „Pagalbos klasė“ 
modelio įgyvendinimui 

3* 2* 1* 4* 0,5 10,5* 

Iš viso panaudota valandų 
mokinio poreikiams tenkinti: (2)    

3* 2* 1* 4* 4,5* 14,5* 

Valandos, skiriamos neformaliajam vaikų švietimui: 
„Jaunųjų skaitytojų klubas“    1  1 
Mokinių klubas „Oho“ 2     2 
Breiko būrelis „West coast bboys“  2    2 
Vokalo studija   2  1 3 
Kita veikla    1 1 2 
Iš viso panaudota neformaliojo 
vaikų švietimo valandų: (3) 

 2  2  2 2 2 10 

Valandos, skirtos klasių 
dalinimui į grupes: (4) 

10 8 4 9 10 41 

Iš viso panaudota valandų (1, 2, 
3, 4 suma): 

45 42 37 45 46,5 215,5 

120. Tarifikuojamų valandų suvestinė pagal ugdymo planą numatytas programas ir joms 
įgyvendinti skiriamas valandas (priedas). 
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posėdžio protokoliniu nutarimu    Švietimo skyriaus  
(protokolo Nr. V2-3)     vedėja Laima Prižgintienė  
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