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 Priedai 

1. Mokinių atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo, paţangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas. 

2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos 

aprašas 

3. Ugdymo karjerai tvarkos aprašas. 

4. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos programos 

integravimo į mokyklos ugdymo turinį planas 2021-2022 m.m. ir 2022-2023 m.m. 

5. Smurto, patyčių , prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. 

6. 2021-2022 ir 2022-2023 m.m.  smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių 

planas. 

7. Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas. 

8. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros integravimo į ugdymo procesą tvarkos 

aprašas. 

9. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas. 

10. Pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas. 

11. Mokinių asmeninės paţangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos 

aprašas. 

12. Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas. 

13. Mokinių mokymo(-si) namuose ir savarankiško mokymosi formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašas. 

14. Integruota laisvės kovų istorijos programa i-ii gimnazijos klasių mokiniams. 

15. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas. 

16. Vidurinio ugdymo dalyko programos, pasirenkamojo dalyko, dalyko kurso/kalbos, modulio 

keitimo tvarka. 

17. Mokinio vidurinio ugdymo individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas. 

18. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, 

ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar 

esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

19. Projektinės veiklos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. 

20. Individualaus ugdymo plano sudarymo ir pritaikytos ar individualizuotos programos rašymo  

mokinimas, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas. 

21. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. 
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I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas (toliau – Gimnazijos ugdymo 

planas) reglamentuoja pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų, pagrindinio ugdymo 

individualizuotos programos, ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimą. Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, 

parengtas Grigiškių gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas. 

2. Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos ugdymo planų tikslas – apibrėţti bendruosius 

ugdymo programų įgyvendinimo reikalavimus mokyklos ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo 

procesui organizuoti, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės paţangos ir 

įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų kompetencijų. 

3. Gimnazijos ugdymo plano uţdaviniai: 

3.1. pateikti ugdymo organizavimo gaires ugdymo procesui mokykloje organizuoti; 

3.2. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti. 

4. Gimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

4.1. Dalyko modulis – apibrėţta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 

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

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

4.3. Gimnazijos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

4.4. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

4.5. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, plėtojant 

gebėjimus ir galias. 

4.6. Kitos Gimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos, apibrėţtos Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

5. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, 

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

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

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

pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

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

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

ugdymo bendrosios programos), 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. gruodţio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

patvirtinimo“, Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas 

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

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birţelio 28 d. įsakymu Nr. V-

1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

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

formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), ir kt. 

6. Gimnazijoje įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti rengiamas Gimnazijos 

ugdymo planas dvejiems mokslo metams. Gimnazija ugdymo organizavimo sprendimų kasmet 

atnaujinti neprivalo, jei jie atitinka gimnazijos išsikeltus ugdymo tikslus, bendrąjį ugdymą 

reglamentuojančius teisės aktus, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas, tačiau pasikeitus aplinkybėms 
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gali būti koreguojamas. Gimnazijos ugdymo plane, atsiţvelgiant į gimnazijos kontekstą, pateikiami 

gimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimo sprendimai. 
 

II. SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

7. Mokslo metų pradţia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. 

Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams 

skiriamos: rudens, ţiemos (Kalėdų), ţiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. 

8. Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais: 

8.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradţia – 2021 m. rugsėjo 1 d.; 

8.2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–8 klasių, I–II gimnazijos klasių 

mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokinimas – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 

ugdymo dienos; 

8.3. skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d. 

Ţiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodţio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Ţiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandţio 19 d. – balandţio 22 d. 
 

9. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais: 

9.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradţia – 2022 m. rugsėjo 1 d.; 

9.2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10, I–II gimnazijos klasių 

mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokiniams – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 

ugdymo dienų; 

9.3. skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 

Ţiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodţio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Ţiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandţio 11 d. – balandţio 14 d. 
 

10. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į pusmečius: 

2021-2022 mokslo metai 

  I pusmetis: nuo 2021 m. rugsėjo 1 iki 2022 m. sausio 21 d.;  

 II pusmetis: nuo 2022 m. sausio 24  iki birţelio 9 d. ( 1-4 klasių mokiniams); 

 II pusmetis: nuo 2022 m. sausio 24  iki birţelio 23 d. ( 5–8 klasių mokiniams, I–II 

gimnazijos klasių mokiniams); 

 II pusmetis: nuo 2022 m. sausio 24  iki birţelio 16 d. (III gimnazijos klasės mokiniams); 

 II pusmetis: nuo 2022 m. sausio 24  iki geguţės 26 d. (IV gimnazijos klasės mokiniams) 

2022-2023 mokslo metai 

  I pusmetis: nuo 2022 m. rugsėjo 1 iki 2023 m. sausio 20 d.;  

 II pusmetis: nuo 2023 m. sausio 23  iki birţelio 8 d. ( 1-4 klasių mokiniams); 

 II pusmetis: nuo 2023 m. sausio 23  iki birţelio 22 d. (5–8 klasių mokiniams, I–II 

gimnazijos klasių mokiniams); 

 II pusmetis: nuo 2023 m. sausio 23  iki birţelio 15 d. (III gimnazijos klasės mokiniams); 

 II pusmetis: nuo 2023 m. sausio 23  iki geguţės 25 d. (IV gimnazijos klasės mokiniams) 
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11. Vadovaujantis Gimnazijos tarybos posėdţio nutarimu (2021-06-29 protokolas Nr. GT-3) 

vasaros atostogos 2021-2022 m. m.  skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:  

 1 – 4  klasių mokiniams atostogų pradţia birţelio 10 d.; 

 5 – 8 klasių mokiniams, I – II gimnazijos klasių mokiniams atostogų pradţia birţelio 23 d.; 

 III gimnazijos klasių mokiniams atostogų pradţia birţelio 17 d.; 

 IV gimnazijos klasių mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, sporto ir mokslo ministro 

nustatytai brandos egzaminų sesijai; 

 vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d. 

12. Vadovaujantis Gimnazijos tarybos posėdţio nutarimu (2021-06-29 protokolas Nr. GT-3) 

vasaros atostogos 2022-2023 m. m.  skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:  

 1 – 4  klasių mokiniams atostogų pradţia birţelio 9 d.; 

 5 – 8 klasių mokiniams, I – II gimnazijos klasių mokiniams atostogų pradţia birţelio 23 d.; 

 III gimnazijos klasių mokiniams atostogų pradţia birţelio 16 d.; 

 IV gimnazijos klasių mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, sporto ir mokslo ministro 

nustatytai brandos egzaminų sesijai; 

 vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d 

 

13. Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, 

atostogų dienos, per kurias IV klasės gimnazijos mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į 

artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą 

ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši 

diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. 

 

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

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

esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta 

remonto darbai mokykloje ir kt.) reglamentuojama gimnazijos ugdymo planų (priedas 18). 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

15. Rengiant Gimnazijos ugdymo planą:  

15.1. 2021 m. geguţės 11 d. gimnazijos direktorės  įsakymu Nr. V-118 sudaryta darbo grupė 

gimnazijos ugdymo plano projektui parengti. Grupės darbui vadovauja direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui;  

15.2. darbo grupė susitaria dėl mokyklos ugdymo plano turinio, struktūros ir formos: 

Gimnazijos ugdymo planas rengiamas 2021-2022 mokslo metams ir ir 2022-2023 mokslo metams. 

Ugdymo plano struktūra ir forma yra kaip pradinio, pagrindinio ir vidurinio  ugdymo programų 

bendruose ugdymo planuose.  

15.3. Rengdama gimnazijos ugdymo planą, gimnazija remiasi švietimo stebėsenos, mokinių 

pasiekimų ir paţangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimo, PUPP, Brandos egzaminų, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų 

tyrimų rezultatais, gimnazijos veiklos įsivertinimo duomenimis. 

16. Rengdama gimnazijos ugdymo planą Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo  

programoms įgyvendinti priimti ir/ar atnaujinti sprendimai dėl:  

16.1. gimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir integruojamąsias 

programas; 

16.2. mokymosi pasiekimų ir paţangos vertinimo;  

16.3. mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi pagalbos teikimo, 

vykdant pradinio ir pagrindinio ugdymo programą;  

16.4. švietimo pagalbos teikimo; 
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16.5. informacinių technologijų naudojimas, skaitmeninio turinio kūrimas, informacinio 

mąstymo ugdymas pradinėse klasėse; 

16.6. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo; 

16.7. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimo; 

16.8. priemonės dėl mokinių mokymosi praradimų, patirtų COVID-19 pandemijos metu, 

kompensavimo; 

16.9. kitų mokiniams ir mokyklai aktualių ugdymo turinio įgyvendinimo klausimų. 

17. Gimnazijos ugdymo planą gimnazijos direktorius tvirtina iki mokslo metų pradţios, jo 

projektą suderinęs su Gimnazijos taryba ir Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto departamentu.   

18. Gimnazijos ugdymo planas viešai skelbiamas gimnazijos interneto svetainėje 

www.grigiskiumokykla.lt  

19. Ugdymo proceso organizavimo forma Gimnazijoje yra pamoka. Vadovaujantis Lietuvos 

higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 

ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas: Pamokos 

trukmė – 1-oje klasėje – 35 min., 2-8 klasėse ir I-IV gimnazinėse klasėse – 45 min. 

20. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį, nusprendė pamokas, numatytas dvejiems 

metams, skirstyti taip kaip nurodoma pradinio ugdymo programos Bendrųjų ugdymo planų 75, 109, 

129 punktuose. 

21. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų mokykla siūlo mokiniams rinktis: 

21.1.  mokymosi poreikius atitinkančius dalykų modulius:  

 Anglų kalbos modulis „Get ready for B2examination“ 

 Lietuvių kalbos modulis „Teksto analizė ir kūrimas“  

 Lietuvių kalbos modulis „Rašybos ir skyrybos įgūdţių tobulinimas“ 

 Rusų kalbos modulis „Groţinio teksto analizė“ 

 Lenkų kalbos modulis „Ţmogus vertybių pasaulyje“ 

 Matematikos modulis „Logikos įvadas“ 

 Matematikos modulis „Taikomoji geometrija“ 

 Matematikos modulis „Rinktinių skyrių kartojimo uţdaviniai“ 

 Matematikos modulis „Sekos“ 

 Matematikos modulis „Matematikos uţdaviniai su netradicine sąlygos formuluote“ 

 Istorijos modulis „Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba“ 

 Istorijos modulis „Istorijos ţinių gilinimas“ 

 Geografijos modulis „Globalinės problemos“ 

 Fizikos modulis „Kokybinių uţdavinių kūrimas ir sprendimas“ 

 Chemijos modulis „Eksperimentas, kaip organinės ir neorganinės chemijos 

nagrinėjimo būdas“ 

 Biologijos modulis „Ekologijos pagrindai“. 

 

21.2. pasirenkamuosius dalykus: Ekonomika ir verslumas, Teisės pagrindai, Informacinės 

technologijos – tinklapių kūrimas,  Informacinės technologijos – kompiuterinė leidyba, 

Informacinės technologijos – programavimas, Automobilizmas ir automobilio sandara, 

Psichologija, Lenkų (II uţsienio) kalba, Vokiečių (II uţsienio) kalba; 

21.3. Gimnazija, rengdama pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programas, vadovaujasi 

Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandţio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl Bendrųjų 

formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo“). Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių 

pasiūla aptariama metodinių grupių posėdţiuose, sąrašas tvirtinamas gimnazijos direktoriaus 

įsakymu iki birţelio mėn. pabaigos. 

http://www.grigiskiumokykla.lt/
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=72572&Zd=bENDRAISIAIS%2BFORMALIOJO&BF=4#2z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=72572&Zd=bENDRAISIAIS%2BFORMALIOJO&BF=4#2z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=72572&Zd=bENDRAISIAIS%2BFORMALIOJO&BF=4#2z
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21.4. gimnazija siūlo įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas:  

 Muzikinio ugdymo 

 Dailės ugdymo 

 Choreografinio, šokio ugdymo 

 Teatrinio ugdymo 

  Fizinio ugdymo 

  Techninės kūrybos ugdymo 

 Turizmo, kraštotyrinio ugdymo 

 Gamtos paţinimo ugdymo 

  Saugaus eismo ugdymo 

 Taikomojo meno, amatų, dizaino ugdymo 

 Medijų raštingumo ugdymo  

 Etnokultūrinio ugdymo 

 Literatūrinio ugdymo. 

Programos atitinka mokinių saviraiškos poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos per 

neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas (neformaliojo švietimo valanda – 45 min. trukmės), 

numatytas Bendrųjų ugdymo planų 75, 109, 129 punktuose. Neformaliojo vaikų švietimo 

organizavimas vykdomas pagal tvarkos aprašą (priedas 12).  

22. VGK posėdyje (2021-06-17 protokolas Nr.9) nutarta, kad klasių vadovai kartu su 

specialiuoju pedagogu ir socialiniu pedagogu turi padėti kiekvienam mokiniui, turinčiam 

nepalankias socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose ar turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo 

programas.  

23. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius gimnazija ţymi 

Mokinių registre. 
 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

24. Planuojant gimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimą,  metodinės tarybos posėdyje (2021-

06-14 protokolas Nr. 4) priimtas sprendimas: 

24.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji  programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ bus įgyvendinama 

vadovaujantis Gimnazijos Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios  

programos įgyvendinimo aprašu (priedas 2). Programa yra integruojama į dorinio ugdymo, 

biologijos, gamtos ir ţmogaus, technologijų, kūno kultūros, informacinių technologijų pamokas. 

Klasių vadovai įtrauks atskiros programos temas į savo veiklos planus;   

24.2. ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

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

įgyvendinama pagal Gimnazijos ugdymo karjerai programos įgyvendinimo tvarkos aprašą (priedas 

3); 

24.3. gimnazija, įgyvendindama gimnazijos ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos 

gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas:  

 „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos“ 

programą, apimančią  alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevenciją. 

2019-2020 m. m. parengtas ir aptartas Vaiko gerovės komisijos posėdyje programos integravimas į 

gimnazijos ugdymo turinį planas (priedas 4).   

 2021-2022 mokslo metais ir 2022-2023 mokslo metais gimnazijoje ir toliau bus 

įgyvendinama Olweus programos Kokybės uţtikrinimo sistema (OPKUS). Gimnazija sudaro 

sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti. 2021 m. geguţės mėn. gimnazijoje buvo atliktas 

OPKUS auditas ir suteiktas OLWEUS mokyklos vardas. 
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 Patyčių prevencija bei smurto prevencija bus įgyvendinamos vadovaujantis Gimnazijos 

smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu (priedas 5) ir Smurto 

prevencijos rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijų patvirtinimo“. 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. parengtas ir aptartas Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planas (priedas 6). 

24.4.  Vadovaujantis Metodinės tarybos posėdţio nutarimu (2021-06-14 protokolas Nr. 4) 

gimnazija  priėmė sprendimą,  kad visos pasirinktos programos integruojamos į dalykų ugdymo 

turinį, įgyvendinamos per neformaliojo vaikų švietimo veiklas, per klasių vadovų veiklas. 

Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat jose dalyvauti.  

 

25. Gimnazijos metodinės tarybos posėdyje (2021-06-14 protokolas Nr. 4) priimtas 

sprendimas dėl nacionalinio saugumo, informacinio raštingumo, verslumo, finansinio raštingumo, 

antikorupcinio ugdymo įgyvendinimo būdų: 

25.1. Nacionalinio saugumo temas integruoti į istorijos ir pilietiškumo ugdymo pamokas; 

25.2. informacinio raštingumo temas kiekvienas dalyko mokytojas integruos į savo dalyko 

turinį; 

25.3. verslumo ir finansinio raštingumo ugdymui pasirinkti mišrusis ir projektinės veiklos 

būdai: 

25.3.1. teorines verslumo ir finansinio raštingumo ţinias integruoti į ekonomikos ir 

matematikos dalykų turinį; 

25.3.2. praktiniams uţsiėmimams, jaunųjų bendrovių veiklai skiriamos 2 valandos iš 

neformalaus ugdymo ir 2 valandos projektinei veiklai iš pamokų, skirtų mokinio poreikiams 

tenkinti. 

26. Etninės kultūros ugdymas: 

26.1. pradinio ugdymo programoje etninės kultūros ugdymas integruojamas į dalykų 

programas; 

26.2. pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa ir vidurinio ugdymo etninės 

kultūros bendrąja programa, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. balandţio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ (toliau – 

Etninės kultūros programa). Etninė kultūrinė programa yra integruojama į lietuvių kalbos pamokas, 

muzikos pamokas, choreografijos būrelio veikla. Etninė kultūrinė veikla yra vykdoma 

vadovaujantis gimnazijos tvarkos aprašu (priedas 8) 

27. Gimnazija organizuoja įvairias veiklas uţ 

mokyklos ribų, pavyzdţiui, muziejuose, atviros prieigos 

centruose ir kt., skirdama 10 dienų (1 diena per mėnesį) 

ugdymo proceso laiko per mokslo metus. Mokinio 

mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais 

panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei pamoka, bus 

perskaičiuojamas klasių vadovų ir dalykų mokytojų į 

konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal pamokos 

(-ų) trukmę apie tai pateikiant įrašą TAMO dienyne. 

28. Socialinė-pilietinė veikla gimnazijoje vykdoma vadovaujantis „Gimnazijos socialinės-

pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašu“ (priedas 7), 2021-2022 mokslo metais ir 2022-2023 

mokslo metais pagal pagrindinio ugdymo programą privalomai socialinei-pilietinei veiklai 5-8 

klasių mokiniams ir I-II gimnazijos klasių mokiniams bus skiriama 10 valandų per mokslo metus. 

Bendra klasės socialinė-pilietinė veikla fiksuojama dienyne. Mokiniai savo socialinės-pilietinės 

veiklos įrodymus kaupia patys, popieriniame aplanke. Organizuojant šio pobūdţio veiklas, 

gimnazijos tvarkos apraše numatyta galimybė mokiniui atlikti jas savarankiškai arba grupelėmis ir 

glaudţiai bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt. Mokiniams, 

pateikusiems paţymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką tarnybą pagal Jaunimo 

savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės 
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apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birţelio 22 d. įsakymu Nr. A1-317„Dėl Jaunimo savanoriškos 

tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-pilietinė veikla. 

29. Gimnazijoje 10 min. prieš pamokas klasėse organizuojama mankšta, tarp pamokų yra dvi 

pertraukos po 20 min. skirtos mokiniams uţsiimti aktyvia veikla: mokiniai gali nueiti į sporto 

aikštyną arba į sporto salę, organizuojamos judriosios šokio pertraukos, ţaidimai. Gimnazijoje  

sudaryta galimybė mokiniams po pamokų sportuoti neformaliojo ugdymo būreliuose  
 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŢANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

30. Gimnazija priima sprendimą dėl mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo. 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 uţ mokymąsi. Vadovaujantis VGK posėdţio nutarimu (2021-06-17 protokolo Nr. 9) 

priimtas sprendimas, kad mokinio individualaus ugdymo plano sudaromas: 

30.1.  pagal vidurinio ugdymo programą besimokančiam mokiniui; 

30.2. atvykusiam mokytis iš uţsienio;  

30.3. turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių; 

30.4. mokomam namie; 

30.5. mokiniui, kurio pasiekimai ţemi; 

30.6. mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypač mokinio, galinčio pasiekti aukščiausią ir aukštą 

lygmenis, gabumams plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti individualios paţangos); 

30.7. mokiniui, kuris turi ţinių spragų, susijusių su nuotoliniu mokymu karantino metu. 

31. Mokinių mokymosi pasiekimų ir paţangos vertinimas yra Gimnazijos  ugdymo turinio 

dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir paţangą vadovaujamasi 

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu; pradinio, pagrindinio ugdymo ir 

vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, gimnazijos Mokinių mokymosi pasiekimų ir paţangos vertinimo tvarkos 

aprašu (priedas 1) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir paţangos 

vertinimą. 

31.1. Vadovaujantis Mokytojų tarybos posėdţio nutarimu (2021-06-21 protokolas Nr. 6) ir 

Metodinės tarybos posėdţio nutarimu (2021-06-14 protokolas Nr. 4) dėl mokinių mokymosi 

pasiekimų ir paţangos vertinimo priimti sprendimai:  

31.1.1. mokinių pasiekimai ir paţanga ugdymo procese vertinami paţymiais pagal dešimtbalę 

vertinimo skalę. III – IV gimnazijos klasių mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai  bus 

įvertinami įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“; 

31.1.2. daugiau dėmesio skirti formuojamajam vertinimui, kaip vienai veiksmingiausių 

priemonių ugdymo kokybei gerinti; 

31.1.3. skatinti mokinių įsivertinimą, paaiškinant jo svarbą bei pasiūlant mokiniams keletą 

įrankių, kaip tai daryti; 

31.1.4. laikytis skaidrumo, nešališkumo, reguliarumo, vertinimo įvairovės, lankstumo principų, 

iš kurių pagrindinis – mokiniui ir jo tėvams (globėjams) turi būti aiškus vertinimo rezultatas; 

31.1.5. reguliariai informuoti mokinius apie jų daromą paţangą ar atţangą, kartu pateikiant 

siūlymų, kaip galima toliau siekti pageidaujamo rezultato; 

31.1.6. mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, planuodami mokinių, pradedančių mokytis 

pagal pagrindinio ugdymo programą, ugdymo organizavimą, atsiţvelgia į Pradinio ugdymo 

programos baigimo pasiekimų ir paţangos vertinimo apraše pateiktą informaciją. 5 klasių 

mokiniams skiriamas vieno mėnesio trukmės adaptacinis  laikotarpis. Adaptaciniu laikotarpiu 

mokinių pasiekimai vertinami tik teigiamais paţymiais ir rašant komentarus. Mokiniai taip pat 
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vertinami formuojamuoju vertinimu – mokytojas stebi mokinių mokymąsi, komentuoja, aptaria, 

skatina pačius mokinius vertinti savo pasiekimus, bendradarbiauja su tėvais/globėjais; 

31.1.7. mokiniui, atvykusiam iš uţsienio, adaptacinis laikotarpis nustatomas individualiai pagal 

jo individualų planą;  

31.1.8. ugdymo laikotarpio pabaigoje (pusmečio ar metų) mokinio ugdymo pasiekimus/ 

rezultatus apibendrina ir fiksuoja jį ugdęs dalyko mokytojas arba kitas teisės aktais nustatytas 

asmuo, atsiţvelgdamas į atitinkamu ugdymo laikotarpiu gautus įvertinimus, susietus su numatytais 

pasiekimais bendrosiose programose. Kiekviena gimnazijos metodinė grupė aptaria savo dalykų 

vertinimo kriterijus (komentarus, kaupiamuosius taškus ir kt.) bei numato įvertinimų konvertavimo 

į paţymius pagal dešimtbalę sistemą būdą ir laiką), taip pat numato vertinimo būdus, vertinimo 

laikotarpius, įvertinimo informacijos uţrašymo formas, jos analizę ir panaudojimo būdus. 

Vertinimo kriterijai mokinio pasiekimams įvertinti yra ţinomi besimokančiajam.  

31.2. mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas ir kiekvieno dalyko vertinimo 

kriterijai paskelbti gimnazijos internetinėje svetainėje. 

32. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime gimnazija dalyvauja Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai naudojami ugdymo procese 

mokinio mokymuisi planuoti ir neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.  
 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

33. Gimnazija planuojant ugdymo procesą vadovaujasi Mokinių mokymosi krūvio 

reguliavimo tvarkos aprašu (priedas 9),  kuriam buvo pritarta Metodinės tarybos posėdyje. 

33.1. Mokymosi krūvių reguliavimo tikslas – lanksčiai, vadovaujantis Bendrosiomis 

programomis, maţinti mokymo (-si) turinio apimtį. 

33.2. Mokymosi krūvių reguliavimo procese remiamasi šiais principais: ugdymo turinys 

diferencijuojamas ir individualizuojamas – pritaikomas mokinių amţiaus tarpsniams, turimai 

patirčiai, poreikiams, gebėjimų lygiui, mokymosi stiliams; tobulinama mokytojų kvalifikacija  

ugdymo individualizavimo ir ugdymo turinio diferencijavimo klausimais; mokymosi krūvis 

derinamas su kitais toje klasėje dirbančiais mokytojais. 

33.3. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę yra paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis 

Higienos norma mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis. Pagal galimybes 

kai kurioms klasėms penktadienį organizuojama maţiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis.  

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

penktosios klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją 

dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius per savaitę. Didesnis uţ minimalų privalomų 

pamokų skaičius dalykams skiriamas suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) 2 klasėje, 

8 klasėje, I ir II gimnazijos klasėse. 

35. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vadovaudamasi Mokinių mokymosi 

krūvio reguliavimo tvarkos aprašu: 

35.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų 

stebėseną ir kontrolę; 

35.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendţiant mokinių mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus. 

36. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui uţtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų 

skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne 

vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai nerašomi iš karto po ligos, atostogų ir po šventinių 

dienų. 

37. Metodinės tarybos posėdyje nutarta, skirti uţduotis namie ir pradiniame ugdyme 

besimokantiems mokiniams. Uţduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

37.1. atitiktų mokinio galias; 
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37.2. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų siekti 

numatytų mokymosi tikslų; 

37.3.  nebūtų skiriamos atostogoms; 

37.4. nebūtų skiriamos dėl įvairių prieţasčių neįvykusių pamokų uţdaviniams įgyvendinti. 

38. Gimnazijoje mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir 

negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, 

sudaromos sąlygos juos atlikti gimnazijos skaitykloje arba jie nukreipiami į Grigiškių vaikų dienos 

centrą „Grijos vaikai“, pradinių klasių mokiniams siūloma lankyti visos dienos grupę.  

39. Mokymosi pagalbai organizuoti skiriamos trumpalaikės konsultacijos, atsiţvelgiant į 

mokinių mokymosi galias. Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės uţ pamokos trukmę) 

neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniame 

dienyne informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos formą ir, vykstant 

konsultacijoms, apie mokinio daromą paţangą. 

40. Norint uţtikrinti mokiniams mokymosi pagalbą praradimų dėl nuotolinio mokymo 

kompensavimo galimybes gimnazijoje bus organizuojamos papildomos konsultacijos mokiniams 

patyrusiems mokymosi praradimų dėl nuotolinio mokymo. Konsultacijos bus organizuojamos 

mokiniams patogiu būdu: kontaktiniu, mišriu arba nuotoliniu. 

41. Mokinio, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pamokų tvarkaraštyje 

nenumatomi daugiau kaip trys vienos pamokos trukmės laisvi laiko tarpai tarp pamokų per savaitę. 

Mokiniams laisvą laiką siūloma išnaudoti savišvietai. 

42. Vadovaujantis Mokytojų tarybos posėdţio nutarimu (2021-06-21 protokolo Nr. 6) 

mokiniai, lankantys sporto ar meno mokyklas,  nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų 

pamokų neatleidţiami. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

43. Gimnazijoje mokymosi pagalba yra teikiama vadovaujantis  Gimnazijos mokymosi 

pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašu (priedas 10) ir Mokinių 

asmeninės paţangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašu (priedas 11), nustatančiais pagalbos 

mokiniams teikimo tikslus, uţdavinius, principus, formas, gavėjus, teikėjus bei mokymosi pagalbos 

organizavimą, o taip pat padeda mokiniui paţinti save, savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti 

savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus. 

44.  Mokymosi pagalba ugdymo procese yra teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji 

reikalinga. Ypač svarbi mokymosi pagalba mokiniui: 

44.1. dėl ligos ar kitų prieţasčių praleidusiam dalį pamokų; 

44.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų uţduočių įvertinimą; 

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

44.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) ţemesnis nei numatyta Pradinio ar Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro paţangos; 

44.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis; 

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

sritimi; 

44.7. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu; 

44.8. kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

45. Gimnazija uţtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: ţemų pasiekimų prevenciją, 

intervenciją sprendţiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones (suteikiama tai, ko 

mokiniai negali gauti namuose, ir pan.). 

46. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumas bus analizuojamas dalykų metodinių grupių 

posėdţiuose, VGK posėdţiuose ir kompleksiškai vertinamas pagal individualią mokinių paţangą ir 

pasiekimų dinamiką. 
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47. Uţ mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos teikimo 

organizavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 
 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŢSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

48.  Gimnazija, atvykus asmeniui, baigusiam uţsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą 

(toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa): 

48.1. sudaro galimybes asmenų mokymosi tęstinumui pagal atvykusiųjų ir/ar grįţusiųjų į 

Lietuvą pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą; 

48.2. priima asmenį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

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

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

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

Gimnazijos administracija išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su 

bendraamţiais, švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių 

kalbos; 

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

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

ugdomas mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas ir tėvai 

(globėjai) pateikia tai patvirtinančius dokumentus;  

48.4. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdţiusį Lietuvos 

Respublikoje pagal priešmokyklinio ugdymo programą, priima mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą; 

48.5. informuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto 

departamentą; 

48.6. prieš pradedant mokiniui mokytis mokykloje, mokyklos vadovo paskirtas asmuo, 

atsakingas uţ mokinių, baigusių tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, mokymosi 

koordinavimą, kartu su mokinio būsimos klasės vadovu, mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) aptaria poreikį tam tikrą laiko dalį intensyviai mokytis lietuvių kalbos, numato tolesnio 

mokymosi perspektyvą, švietimo pagalbos poreikį: 

48.6.1. sudaro mokinio individualų ugdymo planą, atsiţvelgdamas į jo mokymosi pasiekimus. 

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

numatytų Bendrųjų ugdymo planų 75, 109, 129 punktuose, sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti 

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

šių dalykų pamokas skirti lietuvių kalbai mokytis; 

48.6.2. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, mokyklos teikiamos pagalbos 

formas ir būdus, gimnazijos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus. Adaptaciniu 

laikotarpiu rekomenduojama stebėti mokinio individualią paţangą, pasiekimus. Į mokinio adaptacijos 

procesų valdymą yra įtraukta mokyklos Vaiko gerovės komisija. Kiekvieno mokinio adaptacijos 

trukmės laikas individualus, mokykla konstatuoja adaptacijos laiko pabaigą, atsiţvelgdama į tai, 

kaip mokiniui sekasi adaptuotis. Adaptacijos laikotarpiu taikomas tik formuojamasis vertinimas. 

49. Gimnazija, organizuodama atvykusio ar grįţusio asmens, kuris mokėsi pagal tarptautinę 

bendrojo ugdymo programą ar yra ją baigęs, mokymą: 

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

atstovais, teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą paţangą ir gauna grįţtamąją 

informaciją; 

49.2. konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo; 
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49.3. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandţiai įsitraukti į gimnazijos 

bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą, prireikus pasitelkia mokinius savanorius; 

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

(globėjais, rūpintojais). 

50. Jeigu atvykęs mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, lietuvių kalbos metodinės 

grupės posėdyje aptariama, kaip efektyviau organizuoti lietuvių kalbos mokymąsi, skiriant daugiau 

individualių konsultacijų, kartu uţtikrinama, kad dalį laiko jis mokytųsi kartu su bendraamţiais.  

Kartu su mokiniu sudaromas jo galioms pritaikytas individualus ugdymo planas, kuris aptariamas 

Vaiko gerovės komisijos posėdyje. Intensyvus lietuvių kalbos mokymas(is) iki vienerių metų 

(išimtiniais atvejais ir ilgiau), o pagalbos teikimas numatomas keleriems (2–4) metams. Uţ lietuvių 

kalbos ugdymą atsako lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė. 
 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

51. Gimnazija, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas nustatė laikinosios 

grupės dydį ne maţiau nei 8 mokiniai, o vidurinio ugdymo programą – ne maţiau nei 6 mokiniai. 

52. Gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

52.1. doriniam ugdymui: klasės rusų ugdomąja kalba dalijamos į grupes, nes tos pačios klasės 

mokiniai yra pasirinkę ir tikybą (stačiatikių ir katalikų) ir etiką, ir sudaromos laikinosios grupės 

(LG) iš gretimų klasių mokinių: 
 

Laikinosios grupės 

pavadinimas Etika Katalikų tikyba 
Stačiatikių 

tikyba 

Klasės, iš kurių 

sudaromos laikinosios 

grupės 

1a,1b 1a,1b  1a,1b 

2a,2b 2a,2b  2a, 2b 

3a,3b  3a,3b  3a,3b,4a, 4b 

4a,4b  4a,4b  

5a  5a  5a   

6a   6a, 7a  6a, 7a, 8a, 8b   

7a, 8a, 8b  8a, 8b   

Ia, IIa, IIb  Ia, IIa, IIb Ia, IIa, IIb   

Ib, IIc 
 

52.2. 2a (22 mokiniai) - lietuvių kalbai, 5a (30 mokiniai), 6a (29 mokiniai), 7a (27 mokiniai) ir 

Ia (28 mokiniai) – uţsienio kalbai (anglų), lietuvių kalbai, informacinių technologijų ir technologijų 

dalykams mokyti, nes per maţai yra darbo vietų kabinetuose, nei nustato Higienos norma; Ib ir IIc 

kl. mokiniai jungiami fizinio ugdymo, muzikos, dailės ir tikybos pamokose. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

53. Mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

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

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

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, taip pat 

Gimnazijos mokinių mokymo namuose ir savarankiško mokymosi formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašu (priedas 14). 
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54. Mokiniai mokomi namie savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

atsiţvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą. 

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

ugdymo dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį. 

56. Mokiniams, kurie mokosi namie: 

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

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

56.1.1. 1–3 klasėse skiriama 385 pamokos per mokslo metus (11 pamokų per savaitę) 

Pradinio ugdymo bendrųjų programų ugdymo dalykams įgyvendinti; 

56.1.2. 4 klasėje – 455 pamokos per mokslo metus (13 pamokų per savaitę); 

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

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

56.2.1. 5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus (12 pamokų per savaitę); 

56.2.2. 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus (13 pamokų per savaitę); 

56.2.3. 9–10, gimnazijos I–II klasėse – 555 pamokos per mokslo metus (15 pamokų per 

savaitę); 

56.3. pagal vidurinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

56.3.1. gimnazijos III klasėje – 504 (14 pamokų per savaitę); 

56.3.2. gimnazijos IV klasėje – 476 pamokos per mokslo metus (14 pamokų per savaitę). 

57. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys, 

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

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

vidurinio ugdymo programą – meninio ugdymo ir technologijų pasirinkto dalyko, technologijų, 

fizinio ugdymo. Dienyne ir mokinio individualiame plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, 

įrašoma „atleista“. Pamokos, gydytojo leidimu lankomos mokykloje, įrašomos į mokinio 

individualų ugdymo planą. 

58. Vaiko gerovės komisijos sprendimu (2021-06-17 protokolas Nr. 9) mokiniui, kuris 

mokosi namuose, pagal poreikį gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę, kurios 

naudojamos mokinio pasiekimams gerinti. 
 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU PAGAL PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS 

 

59. Gimnazijos nuostatose įteisintas nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdas. 

Gimnazijos metodinės grupės posėdyje buvo priimtas sprendimas, kad nuotolinis ugdymas  bus 

organizuotas mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu tik šiais 

atvejais: 

59.1. mokiniui, kuriam dėl ligos skirtas mokymas namuose. Sprendimą priima VGK, 

suderinusi su mokinio tėvais.  

59.2. mokiniui, kuris išvyksta ilgesniam laikui į varţybas, stovyklas;  

59.3. vidurinio ugdymo mokiniams, jeigu nesusidaro pasirinkto dalyko mobilį grupę; 

59.4. organizuoti konsultacijas gabiems mokiniams ir mokiniams, turintiems sunkumų, jeigu 

mokinai dėl įvairių prieţasčių (dėl meno mokyklos lankymo, dėl sporto mokyklos lankymo) negali 

dalyvauti konsultacijose kontaktiniu būdu).   
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59.5. karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, 

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

60. Vadovaudamasi  Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, 

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

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

patvirtinimo“, Nuotolinio mokymo(si) ugdymo(si) vadovu gimnazijos darbo grupė parengė 

Nuotolinio ugdymo(si) tvarkos aprašą, kuriame aprašytos nuotolinio ugdymo Grigiškių gimnazijoje 

organizavimo gairės (priedas 21). 

61. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, klasių 

vadovai įvertina mokinių mokymosi sąlygas namuose, aprūpinimą mokymosi priemonėmis, 

reikalingomis dalyvauti nuotolinio mokymosi procese. VGK sprendţia ir šalina prieţastis, dėl kurių 

mokiniai negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad mokinio 

namuose nėra sąlygų mokytis, bus sudarytos sąlygos nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu mokytis mokykloje. 

62. Gimnazija, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

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

Gimnazija yra įvaldţiusi naudojamą virtualią mokymo aplinką, kurią sudaro bendra sistema ir  

keletas skirtingų technologinių priemonių: 

62.1. Microsoft Teams virtuali mokymo aplinka; 

62.2. TAMO elektroninis dienynas; 

62.3. keitimosi failais priemonė, pvz., mokinių darbams ir kūriniams kaupti ir vertinti skirtas 

aplankas (e. portfelis), diskai „debesys“ ir kt.; 

62.4. asinchroninės komunikacijos priemonė- elektroninis paštas. 

63. Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

gimnazija uţtikrins, kad sinchroniniam ugdymui kiekvienai kasei būtų skirta ne maţiau kaip 60 

procentų ugdymo proceso laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui (per 

savaitę, mėnesį, mokslo metus). 
 

III SKYRIUS 

 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

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

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

ugdymas. 

65. Pradinio ugdymo metodinės grupės posėdyje (2021-06-16 protokolas Nr. 6) dėl pradinio 

ugdymo turinio įgyvendinimo 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. susitarta, kad: 

65.1. ugdymo procesą organizuojant pamoka, nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1–4 

klasėse numatomas vadovaujantis Higienos norma;  

65.2. ugdymo procesas bus organizuojamas ne tik gimnazijoje, bet ir uţ jos ribų (pvz., 

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

65.3. gimnazija einamaisiais mokslo metais galės koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymosi poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo 

metams skirtą pamokų / ugdymo valandų skaičių; 

65.4. ugdymo procesui uţ mokyklos ribų organizuoti per mokslo metus bus skiriamos 9 dienos 

(viena diena per mėnesį) atsiţvelgdama į Pradinio ugdymo bendrųjų programų numatytą turinį, 

mokinių mokymosi poreikius. Veikla organizuojama kitose aplinkose: pavyzdţiui, muziejuose, 

atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose ir kt. 
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66. Gimnazijos  nuostatuose įteisintas mokymas tautinės maţumos kalba, ugdymo procesas 

vykdomas tautinės maţumos kalba. Bendroji programa vykdoma dvikalbio ugdymo būdu, 

vadovaujantis Ugdymo lietuvių kalba bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokykloje tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymu 

Nr. V-1856 „Dėl Ugdymo lietuvių kalba bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokykloje 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

67. Pamokų skaičius Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per mokslo metus ir 

per savaitę, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 minutės ir 2–4 klasėse – 45 minutės, skirstomas taip: 

67.1. dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai pradinio ugdymo 

programai įgyvendinti 2021-2022 mokslo metais ir 2022-2023 mokslo metais gimnazijoje rusų 

ugdomąja kalba: 

Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius klasėms 
Bendras 

(savaitinių)  

pamokų skaičius 

Pradinio 

ugdymo 

programai 

1a,1b 

klasės 

2a, 2b  

klasės 

3a, 3b  

klasės 

4a, 4b  

 klasės 

1-4 

klasės 

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 3 (etika +  

tikyba dvi 

grupės) 

3 (etika + 

tikyba 

dvi 

grupės) 

2 (etika + 

tikyba) 

3 (etika + 

tikyba dvi 

grupės) 

4 (katalikų 

tikyba) 
3 (stačiat.   

tikyba) 

4 (etika) 

140 (4) 

 

Kalbos 

Gimtoji kalba (rusų) 14 14 14 14 56 980 (28) 

Lietuvių kalba 10 8 10 10 38 665 (19) 

Uţsienio kalba (anglų)  4 4 4 12 210 (6) 

Matematika 8 10 8 10 36 630 (18) 

Pasaulio paţinimas 4 4 4 4 16 280 (8) 

Meninis ugdymas 

Dailė ir technologijos 4 4 4 2 14 

700 (19) Muzika 4 4 4 4 16 

Šokis 1 1 1 1 4 

 

Fizinis ugdymas 6 6 6 6 24 420 (12) 

Privalomų pamokų 

skaičius mokiniui pagal 

Ugdymo planą: 

54 59 58 58 229 3990 (114) 

Iš viso valandų: 54 59 58 58 229 3990 (114) 

Valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, panaudojimas 

Lietuvių kalbos pamokos 

pagilintam mokymui(si), 

mokymosi pasiekimams 

gerinti.  

 2   2 

105 (3) 
Informacinių 

technologijų pamokos, 

skirtos kompiuterinio 

raštingumo mokymui(si)  

  2 2 4 

Valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti
*
,
 
rezervas

 

1-4 klasėse 0 0 0 0 0  

Neformaliojo švietimo įgyvendinimas 

Neformaliojo ugdymo 

valandos 
4 4 4 4 16  

Neformaliojo ugdymo 

rezervas
* 0

* 
0

* 
0

* 
0

* 
0

*
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Rezervas iš viso
** 

0
* 

0
* 

0
* 

0
* 

0
*
 

 

Iš viso pamokų: 54 61 60 60 1203 4095 (117) 

 

Gimnazijoje privalomų ugdymo valandų skaičius mokiniui: 

1 kl. – 27 valandos 

2 kl. – 30 valandos 

3 kl. – 30 valandos 

4 kl. – 30 valandos 

 

67.2. dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai pradinio ugdymo 

programai įgyvendinti 2021-2022 mokslo metais gimnazijoje lenkų ugdomąja kalba: 

Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

klasėms 
 

Bendras (savaitinių)  pamokų 

skaičius Pradinio ugdymo 

programai 

 

1c  klasė 2c klasė 3c klasė 
1-3 

klasės 
 

Dorinis ugdymas 

(katalikų tikyba) 
1 1 1 3 grupės 105 (3) 

Kalbos   

Gimtoji kalba (lenkų) 7 7 7 21 735 (21) 

Lietuvių kalba 5 4 5 14 490 (14) 

Uţsienio kalba (anglų)  2 2 4 140 (4) 

Matematika 4 5 4 13 455 (13) 

Pasaulio paţinimas 2 2 2 6 450 (6) 

Meninis ugdymas   

Dailė ir technologijos 2 2 2 6 

525 (15) Muzika 2 2 2 6 

Šokis 1 1 1 3 

   

Fizinis ugdymas 3 3 3 9 315 (9) 

Privalomų pamokų 

skaičius mokiniui 

pagal Ugdymo planą: 

27 29 29 221 3215 (110) 

Iš viso valandų: 27 29 29 221 3215 (110) 

Valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, 

panaudojimas 

 

Lietuvių kalbos 

pamokos pagilintam 

mokymui(si), 

mokymosi pasiekimams 

gerinti.  

 1  1 

105 (3) 
Informacinių 

technologijų pamokos, 

skirtos kompiuterinio 

raštingumo 

mokymui(si)  

  1 1 

Valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams 

tenkinti
*
,
 
rezervas

 

  

1-4 klasėse 0 0 0 0  

Neformaliojo švietimo įgyvendinimas   

Neformaliojo ugdymo 

valandos 
2 2 2 6  

Neformaliojo ugdymo 

rezervas
* 0

* 
0

* 
0

* 
0

*
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Rezervas iš viso
** 

0
* 

0
* 

0
* 

0
*
 

 

Iš viso pamokų: 27 30 30 87 3320 (113) 

 

Gimnazijoje privalomų ugdymo valandų skaičius mokiniui: 

1 kl. – 27 valandos 

2 kl. – 30 valandos 

3 kl. – 30 valandos 

 

67.3. dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai pradinio ugdymo 

programai įgyvendinti 2022-2023 mokslo metais gimnazijoje lenkų ugdomąja kalba: 

Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius klasėms 
Bendras 

(savaitinių)  

pamokų skaičius 

Pradinio 

ugdymo 

programai 

1c  klasė 2c klasė 3c klasė 4c klasė 
1-4 

klasės 

Dorinis ugdymas 

(katalikų tikyba) 
1 1 1 1 4 140 (4) 

Kalbos 

Gimtoji kalba (rusų) 7 7 7 7 28 980 (28) 

Lietuvių kalba 5 4 5 5 19 665 (19) 

Uţsienio kalba (anglų)  2 2 2 6 210 (6) 

Matematika 4 5 4 5 18 630 (18) 

Pasaulio paţinimas 2 2 2 2 8 280 (8) 

Meninis ugdymas 

Dailė ir technologijos 2 2 2 1 7 

700 (19) Muzika 2 2 2 2 8 

Šokis 1 1 1 1 4 

 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 12 420 (12) 

Privalomų pamokų 

skaičius mokiniui pagal 

Ugdymo planą: 

27 29 29 29 114 3990 (114) 

Iš viso valandų: 27 29 29 29 114 3990 (114) 

Valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, panaudojimas 

Lietuvių kalbos pamokos 

pagilintam mokymui(si), 

mokymosi pasiekimams 

gerinti.  

 1   1 

105 (3) 
Informacinių 

technologijų pamokos, 

skirtos kompiuterinio 

raštingumo mokymui(si)  

  1 1 2 

Valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti
*,
, rezervas

 

1-4 klasėse 0 0 0 0 0  

Neformaliojo švietimo įgyvendinimas 

Neformaliojo ugdymo 

valandos 
2 2 2 2 8  

Neformaliojo ugdymo 

rezervas
* 0

* 
0

* 
0

* 
0

* 
0

*
 

 

Rezervas iš viso
** 

0
* 

0
* 

0
* 

0
* 

0
*
 

 

Iš viso pamokų: 27 30 30 30 117 4095 (117) 
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Gimnazijoje privalomų ugdymo valandų skaičius mokiniui: 

1 kl. – 27 valandos 

2 kl. – 30 valandos 

3 kl. – 30 valandos 

4 kl. – 30 valandos 
 

68. Fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą. 

69. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro: privalomos pamokos visiems klasės mokiniams ir 

pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, pamokos dalyko, kuriam mokyti klasė 

dalijama į laikinąsias grupes. 

70. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti yra skiriamos, įvertinus mokinių 

poreikius, atsiţvelgiant į gimnazijos iškeltus ugdymo prioritetus, vadovaujantis projekto „Kokybės 

krepšelis“ veiklos tobulinimo planu ir pradinio ugdymo metodinės grupės posėdţio nutarimu (2021-

06-16 protokolas Nr. 9): 

70.1. antroje klasėje mokyti lietuvių kalbos skiriama 1 pamoka; 

70.2. trečioje ir ketvirtoje klasėse mokyti informacinių technologijų skiriama po 1 pamoką. 

71. Neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos, atsiţvelgiant į mokinių neformaliojo 

švietimo poreikius, numatomus ugdymo prioritetus, mokyklos lėšas. Mokiniai renkasi neformaliojo 

vaikų švietimo programas, padedančias atsiskleisti jų pomėgiams, talentams. 

71.1. gimnazija siūlo įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas:  

 Muzikinio ugdymo 

  Dailės ugdymo 

  Choreografinio, šokio ugdymo 

 Teatrinio ugdymo 

  Sportinio ugdymo 

  Techninės kūrybos ugdymo 

 Turizmo, kraštotyrinio ugdymo 

 Gamtos paţinimo ugdymo 

  Saugaus eismo ugdymo 

 Taikomojo meno, amatų, dizaino ugdymo 

71.2. Programos atitinka mokinių saviraiškos poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos per 

neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas (neformaliojo švietimo valanda – 45 min. trukmės). 

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas vykdomas pagal Gimnazijos neformalaus ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašą (priedas 13). 

72. Gimnazijos taryba (2021-06-29 protokolo Nr.GT-3) priėmė sprendimą, kad minimalus 

mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje yra 10 vaikų. Neformaliojo vaikų švietimo 

programose dalyvaujantys mokiniai ţymimi Mokinių registre. 

73. Vadovaudamasi Gimnazijos tarybos nutarimu (2021-06-29 protokolo Nr.GT-3) 

Neformaliojo vaikų švietimo programos per mokinių atostogas bus vykdomos pagal atskirai 

parengtą neformaliojo ugdymo būrelių tvarkaraštį. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

74. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

74.1. dorinis ugdymas: 

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

religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą; 

74.1.2. jeigu gimnazija negalės uţtikrinti mokinių ar jų tėvų (globėjų) pageidaujamos 

tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos mokymo, mokiniui įskaitomas tikybos 

mokymas sekmadieninėje mokykloje ar kitoje tikybos mokymo grupėje pagal Lietuvos Respublikos 
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švietimo įstatymo 31 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju gimnazija 

nustatys mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarką; 

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

(globėjų) pateiktą prašymą; 

74.2. kalbinis ugdymas: 

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

sporto ministro patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą; 

74.2.2. gimnazijos nuostatuose įteisintas mokymas tautinės maţumos kalba, lietuvių kalbos 

ugdymas vykdomas: 

74.2.2.1. skiriant Bendrųjų ugdymo planų 75 punkte nurodytas pamokas ir pritarus Gimnazijos 

tarybai (2021 m. birţelio 29 d protokolas Nr.GT-3 ), 1 pamoka daugiau skiriama 2 klasėje iš 

pamokų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti; 

74.2.2.2. atsiţvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius, mokiniams turint menką kalbinę patirtį 

ar esant minimaliems (patenkinamas mokymosi lygis) mokinių pasiekimams, skiriamos papildomos 

trumpalaikės konsultacijos; 

74.2.2.3.  lietuvių kalbos taip pat mokoma(si) integruotai: 

74.2.2.3.1. skaitmeninėse mokymosi aplinkose- EMA, Eduka ir Eduten bei 3-4 klasių pratybų 

sąsiuviniuose integruojami lietuvių kalbos mokymo fragmentai; 

74.2.2.3.2. Pradinio ugdymo bendrųjų programų pasaulio paţinimo temos, susijusios su 

Lietuvos istorija, geografija, kultūra, mokomos lietuvių kalba; 

74.2.2.3.3. tėvų (globėjų) pageidavimu kitų (pasirinktų) Pradinio ugdymo bendrųjų programų 

dalykų gali būti mokoma(si) lietuvių kalba; 

74.2.3. gimtųjų kalbų (lenkų, rusų) mokymas(is): 

74.2.3.1. gimtosios kalbos mokoma pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro patvirtintą gimtosios kalbos programą; 

74.2.4. pirmosios uţsienio kalbos mokymas: 

74.2.4.1. pirmosios uţsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

74.2.4.2. mokykla siūlo mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) parinkti mokiniui pirmąją 

uţsienio kalbą vieną iš trijų Europos kalbų (anglų, vokiečių) (toliau – uţsienio kalba); 

74.3. socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

74.3.1. gamtamoksliniam ugdymui yra skiriama 1/2 pasaulio paţinimo dalykui skirto ugdymo 

laiko. Pradinio ugdymo metodinės grupės posėdyje nutarta kad 1/4 dalį dalykui skiriamo laiko 

ugdymas turėtų vykti tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, 

prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, gimnazijos pradinio ugdymo laboratorijoje; 

74.3.2. socialiniam ugdymui yra skiriama 1/2 pasaulio paţinimo dalykui skirto ugdymo laiko.  

Pradinio ugdymo metodinės grupės posėdyje nutarta 1/4 dalį pasaulio paţinimo dalyko skiriamo 

laiko skirti socialiniams gebėjimams ugdyti - socialinės, kultūrinės aplinkos paţinimui palankioje 

aplinkoje: lankantis muziejuose, savivaldybės įstaigose, visuomeninėse, bendruomenių institucijose, 

Grigiškių bibliotekoje, Kultūros centre ir pan.; 

74.4. fizinis ugdymas: 

74.4.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės gali būti organizuojamos taip: 

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

jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

74.4.2. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, Gimnazijoje 10 min. prieš 

pamokas klasėse organizuojama mankšta, tarp pamokų yra dvi pertraukos po 20 min., skirtos 

mokiniams uţsiimti aktyvia veikla: mokiniai gali nueiti į sporto aikštyną arba į sporto salę, 

organizuojamos judriosios šokio pertraukos, ţaidimai.; 

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

74.5.1. gimnazija, atsiţvelgdama į Pradinio ugdymo metodinės grupės posėdţio nutarimą bei 

gimnazijos meninio ugdymo poreikius, muzikos bei dailės ir technologijų dalykams skiria po 2 

ugdymo valandas; 

74.5.2. technologiniam ugdymui skiriama 1/3 dailės ir technologijų  dalykui skiriamo laiko;  
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74.5.3. teatro  bus mokama naudojant neformaliojo švietimo valandas bei taikant jo elementus  

per gimtųjų kalbų ir lietuvių kalbos pamokas; 

74.6. informacinės technologijos: 

74.6.1. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti visų dalykų pamokose ugdymo procese 

bus naudojamos skaitmeninės mokymosi aplinkos- EMA, Eduka ir Eduten -  pradinio ugdymo 

informatikos kabinete; 

74.6.2. mokinių informacinio mąstymo ugdymui, kūrybiško ir atsakingo šiuolaikinių 

technologijų naudojimo mokymui, skaitmeninio turinio kūrimui 3-4 klasėse skiriama viena 

informacinių technologijų pamoką pagal projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo planą ir 

panaudojus šio projekto lėšas. 
 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

75. Gimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo 

sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba, ortodoksų (stačiatikių) tikyba, kalbos: 

lietuvių kalba ir literatūra, gimtosios kalbos - rusų, lenkų;  uţsienio kalba – anglų, matematika; 

gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, 

ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika,; informacinės technologijos; 

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

76. Gimnazija, įgyvendinama pagrindinio ugdymo programos II dalį, siūlo mokiniams  projektines 

veiklas, kurios 5-8 ir I–II klasėse organizuojamos pagal Gimnazijos projektines veiklos organizavimo 

tvarkos aprašą. (priedas Nr. 19) 

77. Vadovaudamasi Mokytojų tarybos posėdţio nutarimu (2021-06-21 protokolas Nr. 6) gimnazija 

nustatė vieno mėnesio adaptacinį laikotarpį pradedantiesiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį ir naujai atvykusiems mokiniams. Naujai atvykusiems mokiniams adaptacinis laikotarpis gali 

būti pratęstas, įvertinus mokino paţangą ir pasiekimus. Siekiant mokiniams padėti sėkmingai adaptuotis, į šią 

veiklą įtraukiami klasių vadovai ir mokyklos švietimo pagalbos specialistai. Per adaptacinį laikotarpį 

mokinių paţanga ir pasiekimai vertinami teigiamais paţymiais, neigiami paţymiai nerašomi. 
78. Mokiniui, kuris mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio 

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

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

ANTRASIS SKIRSNIS 

 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

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

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

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

(5–6, 7–8, 9–10, gimnazijos I–II klasėms). 

80. Lietuvių kalba ir literatūra. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį: 

80.1.  pagal gimnazijos tvarką į lietuvių kalbos ir literatūros programą, istorijos ir pilietiškumo 

pagrindų programas integruojama laisvės kovų istorija, skiriant 18 pamokų per mokslo metus I ir II klasėse 

(priedas 14); 

80.2. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas pašalinti mokymosi spragas skiriant konsultacijas. 
81. Uţsienio kalba: 
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81.1. uţsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios uţsienio kalbos iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

81.2. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas uţsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS); 

81.3. keisti uţsienio kalbą nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tuo atveju, 

jeigu mokinio norimos mokytis uţsienio kalbos pasiekimų lygis yra ne ţemesnis, nei numatyta tos 

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

ar uţsienio mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl objektyvių prieţasčių negali sudaryti 

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

sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis uţsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir 

įveikti programų skirtumus: 

81.3.1. vienerius mokslo metus jam skiriama ne maţiau nei viena papildoma uţsienio kalbos 

pamoka per savaitę; 

81.3.2. susidarius 5 mokinių laikinajai grupei, atsiţvelgiant į mokymo lėšas, skiriamos dvi 

papildomos pamokos; 

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

mokykla nustato, kad jo vienos uţsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta Pagrindinio 

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

įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Gimnazija sudaro 

mokiniui individualų uţsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje uţsienio kalbos pamokų 

lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse; 

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

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

81.5.1. mokiniui sudaromos sąlygos mokytis uţsienio kalbos kitoje mokykloje, kurioje vyksta 

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

miesto savivaldybės bendrojo ugdymo skyriumi. Skiriant pamokų skaičių, vadovaujamasi Bendrųjų 

ugdymo planų 109 punktu;  

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

ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos kalbų 

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

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

susitarimą, kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėţti pasiekimų įvertinimo kriterijai. 

82. Gamtos mokslai:  

82.1. Gimnazija uţtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdţiams ugdyti gamtos 

mokslų dalykų turinyje būtų skiriama ne maţiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per 

mokslo metus. Metodinės grupės posėdyje nutarta, kad gamtos mokslų mokytojai savo ilgalaikiuose 

planuose atsiţvelgs į pamokų skyrimą eksperimentiniams ir praktiniams įgūdţiams. 

82.2. Gimnazijos mokymosi aplinka yra pritaikyta gamtamoksliniam ugdymui,  

eksperimentiniams ir praktiniams įgūdţiams ugdyti. Praturtinti fizikos, chemijos, biologijos 

kabinetai, įrengtos laboratorijos.  

82.3. Nesant sąlygų atlikti eksperimentus gimnazijoje, bus sudaromos sąlygos juos atlikti 

kitoje mokykloje, atvirosios prieigos centruose ar kitose tam tinkamose aplinkose; 

82.4. mokiniams gimnazijoje yra sudarytos galimybes dalyvauti gamtos, technologijų, 

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

maths) vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programų veiklose, vykstant į juos ir / ar nuotoliniu 

būdu.  

83. Technologijos: 

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

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

konstrukcinių medţiagų ir elektronikos technologijų programoms; 

83.2. mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Mokantis 
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šio kurso programą mokiniai susipaţįsta su populiariausiomis Lietuvos ūkio šakomis, su jomis 

susijusia darbo aplinka ir vykdoma veikla, atlieka praktinius ir projektinius darbus. Apie 25% 

integruotoje technologijų programoje numatyto laiko skirta susipaţinimui su ūkio šakomis, 

panaudojant aktyvius mokymo metodus. Apie 25% numatyto laiko skirta mokinių susitikimams su 

profesinių mokyklų, pramonės, paslaugas teikiančių įmonių, verslo, vartotojų teisių gynimo 

valstybinių ir visuomeninių organizacijų atstovais. Apie 50% numatyto laiko skirta mokinio 

ţinioms ir gebėjimams pasirinktoje ūkio šakoje pagilinti bei praktiniams ir projektiniams darbams 

atlikti. Taip pat vykdomas glaudus bendradarbiavimas su mokyklos administracija bei profesinio 

orientavimo ir ugdymo karjerai specialiste rengiant paţintines, patyrimines profesinio veiklinimo 

ekskursijas ir susitikimus; 

83.3. I -ų gimnazijos klasių mokiniai  mokslo metų antrąjį pusmetį renkasi vieną iš privalomų 

technologijų programų: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medţiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir 

technologijų. Joms mokyti skiriamos I gimnazijos klasėje 1 pamoka antrame pusmetyje, II klasėje 1 

pamoka per savaitę pirmame pusmetyje ir 2 pamokos per savaitę antrame pusmetyje. Mokinių 

poreikių tyrimas atliekamas I gimnazijos klasėje ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki pirmojo 

pusmečio pabaigos; 

83.4. mokiniai gali keisti pasirinktą technologijų programą II klasėje rugsėjo mėnesį, jeigu 

susirinks 10 mokinių grupė. 

84. Informacinės technologijos: 

84.1. 7–8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos per dvejus metus. 7 klasėje pirmą pusmetį 

pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui (apie 50 procentų 

metinių pamokų), o antrą pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai su kitais dalykais 

(kiti 50 procentų pamokų); 8 klasėje – priešingai: pirmą pusmetį informacinių technologijų mokoma 

integruotai (apie 50 procentų metinių pamokų), o antrą pusmetį pamokos skiriamos informacinių 

technologijų bendrosios programos kursui (kiti 50 procentų pamokų); 

84.2. integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas dalyko mokytojai turi 

pakankamai skaitmeninio raštingumo kompetencijų, todėl pamokoje dirbta vienas mokytojas; 

84.3. I–II klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulių. Gimnazija siūlo rinktis programavimo pradmenų arba tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulius. Rinkdamasis modulį mokinys rašo prašymą. 

85. Socialiniai mokslai: 

85.1. gimnazija, įgyvendindama socialinių mokslų ugdymo turinį, gimnazijos I–II klasių 

mokinių projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti, skiria 

25 procentus dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus. Tokį sprendimą lėmė tai, kad 

gimnazija dalyvauja įvairiuose projektuose, 2021-2022 m. vykdys tris Erasmus+ projektus.  

Pamokose bus skatinamos mokinių diskusijos. Ruošdami savarankiškus darbus (projektus, 

pristatymus ir kt.)  bei dirbdami pamokose, mokiniai skatinami naudosis informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis; 

85.2. laisvės kovų istorijai mokyti rekomenduojama skirti 18 pamokų, integruojant temas į 

istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas;  

85.3. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojamos 

Lietuvos ir pasaulio realijos, kurios bus sistemingai atskleidţiamos, aptariant su mokiniais 

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

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

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

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

sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas. Integruojamas temas dalykų mokytojai įtrauks į savo 

dalyko ilgalaikius planus;  

85.4. gimnazija siūlys 8 kl.  mokiniams pasirinkti mokytis Nacionalinio saugumo ir krašto 

gynybos modulį pagal Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V–943 „Dėl 

Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programos patvirtinimo“. Susirinkus 10 mokinių grupei, 
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šios programos įgyvendinimui pamokos skiriamos iš pamokų, numatytų mokinio ugdymo 

poreikiams ir mokymosi pagalbos teikimui. 

86. Fizinis ugdymas: 

86.1. gimnazija numatė, kaip organizuos ugdymą specialiosios medicininės fizinio pajėgumo 

grupės mokiniams:  

86.1.1. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsiţvelgiant į savijautą; 

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

mokykloje; 

86.2. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdţio negalintiesiems atlikti įprastų uţduočių 

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

gydytojo rekomendacijas; 

86.3. gimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai 

dėl ligos, siūlo kitą veiklą: stalo ţaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą bibliotekoje.  

87. Projektinės veikla įgyvendinimą I gimnazijos klasėse. 

87.1. Gimnazija siūlo pasirinkti vieną iš siūlomų įvairių dalykų ilgalaikių projektų. Projektinė 

veikla gimnazijoje vykdoma pagal Projektinės veiklos atlikimo tvarkos aprašą (priedas Nr. 19)  

87.2. Projektiniam darbui atlikti skiriamos 37 pamokos, panaudojant mokinio poreikiams 

tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti ir 37 pamokos neformaliojo vaikų švietimo. 

88. Minimalus pamokų skaičius pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma 

kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus mokslo 

metus ir per savaitę, kai pamokos trukmė – 45 minutės: 

88.1. 2021-2022 m.m. ir 2022-2023 m.m. dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per dvejus 

mokslo metus ir per savaitę pagrindinio ugdymo programai, jos pirmajai daliai (5-6 kl.) rusų ir lenkų 

ugdomąja kalba įgyvendinti: 
 

Dalykų sritys, dalykai 

 

5-6 klasių savaitinių pamokų skaičius dalykui 

 

Bendras (savaitinių)  pamokų 

skaičius per dvejus metus 5-6 

kl  

 

Klases  5a 5b 6a 6b  

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 
1/1* 1 1/1* 1 74 (1;1) 

Kalbos   

Gimtoji kalba (lenkų, rusų) 5 5 5 5 370 (5;5) 

Uţsienio kalba (anglų) 3/3* 3 3/3* 3 222 (3;3) 

Lietuvių kalba ir literatūra 5/5* 5 5/5* 5 370 (5;5) 

Matematika, IT   

Matematika 4/4* 4 4/4* 4 296 (4;4) 

Informacinės technologijos 1/1* 1 1/1* 1 74 (1;1) 

Gamtamokslinis ugdymas   

Gamta ir ţmogus 2 2 2 2 148 (2;2) 

Socialinis ugdymas   

Istorija 2 2 2 2 148 (2;2) 

Geografija   2 2 74 (0;2) 

Meninis ir technologinis ugdymas   

Dailė 1 1 1 1 74 (1;1) 

Muzika 1 1 1 1 74 (1;1) 

Technologijos 2/2* 2 2/2* 2 148 (2;2) 

Kūno kultūra, ţmogaus sauga   

Kūno kultūra 3 3 3 3 222 (3;3) 

Ţmogaus sauga 1 1   37 (1;0) 
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Pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 
31 31 32 32 2331(31;32) 

Pridedama klasei pamokų 

grupėms
*
 

16  16  1184 

Iš viso valandų: 47 31 38 32 148 

Socialinė-pilietinė veikla 10 10 10 10 20 

Panaudota valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti: Iš viso 5 – 6 klasėse  

Ilgalaikėms matematikos 

konsultacijoms mokymosi 

pasiekimams gerinti po 

pamokų 

1 1 1 1  

Ilgalaikėms lietuvių kalbos 

konsultacijoms mokymosi 

pasiekimams gerinti po 

pamokų 

1 1 1 1 5 

Ilgalaikėms 

gamtamokslinio ugdymo 

konsultacijoms mokymosi 

pasiekimams gerinti po 

pamokų 

0,5 0,5   1,0 

Ilgalaikėms socialinio 

ugdymo konsultacijoms 

mokymosi pasiekimams 

gerinti po pamokų 

  0,5 0,5 1,0 

Ilgalaikėms socialinio 

ugdymo konsultacijoms 

mokymosi pasiekimams 

gerinti po pamokų 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Iš viso panaudota 

valandų, skiriamų 

mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti: 

3 3 3 3 12 

Valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, rezervas
**   

 0
 

0 0 0 0
 

Panaudotos neformaliojo 

ugdymo valandos 
2 2 2 2 8 

Neformaliojo ugdymo 

valandų rezervas
**

 
0

** 
0

**
 0

** 
0

**
 0

** 

Iš viso valandų 

rezervas
*** 0

*** 
0

*** 
0

***
 0

*** 
0

*** 

 

Pastabos:  

5 kl. – 31 val. (Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui) 

6 kl. – 32 val. (Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui) 
 

88.2. 2021-2022 m.m. ir 2022-2023 m.m. dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per 

dvejus mokslo metus ir per savaitę pagrindinio ugdymo programai, jos pirmajai daliai (7-8 kl.) rusų 

ir lenkų ugdomąja kalba įgyvendinti: 

Dalykų sritys, dalykai 7-8 klasių savaitinių pamokų skaičius dalykui Bendras (savaitinių) 

pamokų skaičius per 

dvejus metus 7-8 kl. Klasės 7a 8a 8b 8c 

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 
1/1*

 
1 1 1 74 (1;1) 

Kalbos 

Gimtoji kalba (lenkų, rusų) 5 5 5 5 370 (5;5) 
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Uţsienio kalba (anglų) 3/3*
 

3 3 3 222 (3;3) 

Lietuvių kalba ir literatūra 5/5*
 

5 5 5 370 (5;5) 

Matematika, IT 

Matematika 4/4* 4 4 4 296 (4;4) 

Informacinės technologijos 1/1* 1 1 1 74 (1;1) 

Gamtamokslinis ugdymas  

Biologija 2 1 1 1 111 (2;1) 

Fizika 1 2 2 2 111 (1;2) 

Chemija  2 2 2 74 (0;2) 

Socialinis ugdymas 

Istorija 2 2 2 2 148 (2;2) 

Geografija 2 2 2 2 148 (2;2) 

Meninis ir technologinis ugdymas 

Dailė 1 1 1 1 74 (1;1) 

Muzika 1 1 1 1 74 (1;1) 

Technologijos 2/2*
 

1 1 1 111 (2;1) 

Fizinis ugdymas, ţmogaus sauga  

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 222(3;3) 

Ţmogaus sauga 1    37 (1;0) 

Pamokų skaičius mokiniui 

per savaitę 
34 34 34 34 2516(34;34)  

Pridedama klasei pamokų 

grupėms
*
 

16    592 

Iš viso valandų: 50 34 34 34 3108 

Socialinė-pilietinė veikla 10 10 10 10 20 

Panaudota valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti: Iš viso 7 – 8 klasėse 

Ilgalaikėms matematikos 

konsultacijoms mokymosi 

pasiekimams gerinti po 

pamokų 

1 1 1 1 5 

Ilgalaikėms lietuvių kalbos 

konsultacijoms mokymosi 

pasiekimams gerinti po 

pamokų 

1 1 1 1 5 

Ilgalaikėms 

gamtamokslinio ugdymo 

konsultacijoms mokymosi 

pasiekimams gerinti po 

pamokų 

0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Mokinių pasirinktam 

pamoką (pagal prašymus) 

pagilintam informacinių 

technologijų mokymui 

0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Iš viso panaudota 

valandų, skiriamų 

mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti: 

3 3 3 3 15 

Valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, rezervas
**

 

 0
** 

0
** 

0
** 

0
** 

0
** 

Panaudotos neformaliojo 

ugdymo valandos 
2 1 1 1 5 

Neformaliojo ugdymo 

valandų rezervas
**

 
0

** 
0

**
 0

**
 0

**
 0

** 

Iš viso valandų 

rezervas
*** 0

*** 
0

***
 0

***
 0

*** 
0

*** 
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Pastabos: 

7 kl. – 34 val.  

8 kl. – 34 val 

                        

88.3. 2021-2022 m.m. ir 2022-2023 m.m. dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per 

dvejus mokslo metus ir per savaitę pagrindinio ugdymo programos II dalies įgyvendinti mokykloje 

rusų ir lenkų ugdomąja kalba: 
 

Dalykų sritys, dalykai Gimnazijos I – II klasių savaitinių pamokų skaičius dalykui 

Bendras 

(savaitinių) 

pamokų skaičius 

per  dvejus metus 

I-II kl. 

Klasės Ia Ib IIa IIb IIc Ib/IIc 
 

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 
1/1*

 
 1 1 

 
1 74 (1;1) 

Kalbos 

Gimtoji kalba (lenkų, rusų) 4 4 4 4 4  296 (4;4) 

Lietuvių kalba ir literatūra 5/5* 5 5 5 5  333 (4;5) 

Uţsienio kalba (anglų) 3/3* 3 3 3 3  222 (3;3) 

Matematika, IT 

Matematika 4/4*
 

4 5 5 5  259 (3;4) 

Informacinės technologijos 1
 

1 1 1 1  74 (1;1) 

Gamtamokslinis ugdymas 

Biologija 2 2 1 1 1  111 (2;1) 

Fizika 2 2 2 2 2  148 (2;2) 

Chemija 2 2 2 2 2  148 (2;2) 

Socialinis ugdymas 

Istorija 2 2 2 2 2  148 (2;2) 

Pilietiškumo pagrindai 1 1 1 1 1  74 (1;1) 

Geografija 2 2 1 1 1  111 (2;1) 

Ekonomika ir verslumas 1 1     37 (1;0) 

Meninis ir technologinis ugdymas: 

Dailė 1  1 1  1 74 (1;1) 

Muzika 1  1 1  1 74 (1;1) 

Technologijos 1
 

1 1,5 1,5 1,5  92,5 (1;1,5) 

Fizinis ugdymas, ţmogaus sauga 

Fizinis ugdymas 2  2 2  2 148 (2;2) 

Ţmogaus sauga   0,5 0,5 0,5  18,5 (0;0,5) 

Pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 
35

 
30 34 34 29 5 2553 (35;34) 

Pridedama klasei pamokų 

grupėms
* 13 

  
 

  
481 

Iš viso valandų: 48 30 34 34 29 6 3034 

Panaudota valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti: 
Iš viso I – II 

klasėse 

Mokinių pasirinktam 

pamoka (pagal prašymus) 

pagilintam lietuvių kalbos 

mokymui  

1 1  

   

2 

Mokinių pasirinktam 

pamoka (pagal prašymus) 

pagilintam matematikos 

mokymui  

  1 1 1  3 

Ilgalaikėms matematikos 1 1 1 1 1  2 
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konsultacijoms mokymosi 

pasiekimams gerinti po 

pamokų 

Ilgalaikėms gimtosios 

(rusų, lenkų) kalboms 

konsultacijoms mokymosi 

pasiekimams gerinti po 

pamokų 

1 1 1 1 1  4 

Ilgalaikėms 

gamtamokslinėms  

konsultacijoms mokymosi 

pasiekimams gerinti po 

pamokų 

1 1 1 1 1  4 

Projektinėms veikoms 

įgyvendinti 
1 1 1 1 1  4 

Iš viso panaudota 

valandų, skiriamų 

mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti: 

5 5 5 5 5  25 

Panaudotos neformaliojo 

ugdymo valandos 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  12,5 

Neformaliojo ugdymo 

valandų rezervas
**

 
0

** 
0

**
 0

**
 0

**
 0

**
  0

** 

Iš viso valandų rezervas
*** 

0
*** 

0
***

 0
***

 0
***

 0
***

  0
*** 

 

Pastabos: 

I kl. – 35 val.  

II kl. – 34 val  
 

 

 

V SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

89. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. 

89.1. Gimnazija įgyvendina Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro šios 

sritys: dorinis ugdymas: (etika, katalikų tikyba ir ortodoksų (stačiatikių) tikyba); kalbos: lietuvių 

kalba ir literatūra, gimtosios (rusų, lenkų) kalbos, uţsienio kalbos (anglų, vokiečių, lenkų); 

matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, 

geografija, teisė, ekonomika ir verslumas, psichologija; meninis ugdymas: dailė, muzika, šokis; 

informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų kompetencijų ugdymas. 

89.2. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro: 

89.2.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai ir (ar) 

moduliai, brandos darbas; 

89.2.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai, pasirenkami 

profesinio mokymo programos moduliai. Pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip 

atskiri dalykai. 

90. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir 

atsiţvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, kartu su gimnazija, padedant tėvams (globėjams), 

pasirengia individualų ugdymo planą, vadovaudamasis Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo 

tvarkos aprašu (priedas 15). Gimnazija sudaro sąlygas mokiniui pagal susidarytą individualų 

ugdymo planą (priedas 17)  pagilinti pasirinktų sričių, dalykų kompetencijas, apsispręsti dėl vieno 

brandos darbo rengimo, pasirengti laikyti brandos egzaminus ir pasiruošti tęsti mokymąsi.  
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91. Gimnazija nustato pasirinktų individualaus ugdymo plano dalykų, Vidurinio ugdymo 

dalyko programos, pasirenkamojo dalyko, dalyko kurso/kalbos, modulio keitimo tvarką (priedas 

16).  

92. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. 

93. Gimnazija, atsiţvelgdama į mokinių pasirinkimus, jų individualius ugdymo planus, 

modeliuoja kokybišką vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą. Gimnazijos III ir IV klasėse 

mokantis lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos sudaromos išplėstinio kurso programų 

laikinosios grupės, uţsienio (anglų) kalbos, atsiţvelgiant į mokinių pasirinkimus, sudaromos 

atskiros laikinosios grupės pagal B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius. Gimnazijos III - IV klasėse 

mokantis gimtosios rusų kalbos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, IT toje pačioje grupėje 

mokosi mokiniai, pasirinkę išplėstinį ir bendrąjį kursus. 

94. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, gimnazija uţtikrina galimybę įgyvendinti savo 

individualų ugdymo planą, nesant tam sąlygų, siūlo keisti pasirinktus dalykus ar modulius. 

95. Mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ir kartu pagal pirminio profesinio 
mokymo programos modulį (modulius), individualus ugdymo planas sudaromas mokyklai ir profesinio 
mokymo įstaigai pasirašius bendradarbiavimo sutartį, kartu planuojant ugdymo procesą, 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 2 priedo III skyriaus nuostatomis. Mokinys gali nesimokyti 

technologijų ir menų. Žmogaus saugos programos turinys gali būti integruojamas į atitinkamus 
profesinio mokymo programos modulius. 

96. Mokykla sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei ir skatina 

mokinius jomis uţsiimti. Šios veiklos, mokiniui pageidaujant, yra įtraukiamos į mokinio 

individualų ugdymo planą. Mokykla padeda mokiniams susipaţinti su profesijų įvairove ir 

pasirinkimo galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir (ar) darbinę veiklą, karjerą. 

97. Gimnazija uţtikrina, kad privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų mokinio 

individualiame plane yra ne maţiau nei 8 pamokos, o minimalus pamokų skaičius – 31,5 savaitinės 

pamokos. Didinant pamokų skaičių per savaitę gimnazija laikosi Higienos normoje numatyto 

pamokų skaičiaus per dieną, ne daugiau 7 pamokų. 

98. Mokiniams, kurie mokosi savarankiškai, individualioms konsultacijoms skiriama 15 

procentų, o besimokantiems grupinio mokymosi forma – 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų 93 

punktu nustatyto savaitinių ir (ar) metinių pamokų skaičiaus vadovaujantis mokyklos mokinių 

mokymo namuose ir savarankiško mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu 

(patvirtinta 2019-06-19 gimnazijos direktorės įsakymu Nr. V-257) 

99. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių kūno kultūros ugdymas 

organizuojamas, vadovaujantis Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 

mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planu 107.2, 107.4 

papunkčiais. 

100. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per dvejus mokslo metus: 

100.1. 2021–2022 m. m. vidurinio ugdymo programos III-IV gimnazijos klasių dalykams įgyvendinti 

skiriamų pamokų skaičius per dvejus mokslo metus ir pamokų skaičius per savaitę: 

Dalykai 

Kursas 

Grupių 

skaičius 

Ugdymo 

plano dalykų 

pamokų 

skaičius III 

kl. 

Ugdymo 

plano dalykų 

pamokų 

skaičius IV kl. 

Iš viso 

pamokų III-

IV kl. per 

savaite (per 

metus) 

privalomam 

turiniui 

Bendrasis 

(B/B1), 

Išplėstinis 

(A/B2) 

Dorinis ugdymas: 

Etika B 1 1 1 2 (70) 

Tikyba (stačiatikių) B 1 1 1 2 (70) 

Tikyba (katalikų) B 1 1 1 2 (70) 

Kalbos 

Gimtoji kalba      

Rusų kalba B(A) 2 4+1 4+1 8+2 
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(280/350) 

Lenkų kalba A 2 5 5 10 (350) 

Lietuvių kalba ir literatūra A 4 7 6 13 (455) 

Lietuvių kalba ir literatūra B 1 5 5 10 (385) 

      

Uţsienio kalbos      

Anglų kalba B2 2 3 3 6 (210) 

Anglų kalba B1 2 3 3 6 (210) 

Socialinis ugdymas 

Istorija A(B) 3 3 3 6 (210/140) 

Geografija B 1 2 2 4 (140) 

Matematika A 3 5 4 9 (315) 

Matematika B 1 3 3 3 (210) 

      

Gamtamokslinis ugdymas 

Fizika B(A) 3 2+1 2+2 
4+3 

(140/245) 

      

Biologija A(B) 3 3 3 6 (210/140) 

      

Chemija B(A
1
) 3 2+1 2+1 

4+2 

(140/210) 

      

Menai ir technologijos 

Technologijos* B 1 2 2 4 (140) 

Dailė B 1 2 2 4 (140) 

 

Fizinis ugdymas B 4 2 2 4 (140) 

Pasirenkamieji dalykai  

Informacinės technologijos B(A) 3 1+2 1+2 2+2 (70/140) 

Ekonomika ir verslumas  1 2 2 4 (140) 

Psichologija  1 2 2 4 (140) 

Teisės pagrindai  1 2 2 4 (140) 

Automobilizmas  1 2 2 4 (140) 

Iš viso:   70 69 139 (4865) 

Moduliai   2 2 4 

Savarankiškam nuotoliniam 

mokymui(si) skirtos valandos: 
  2 2 4 

Iš viso skirta valandų:   74 73 91 (3185) 

Neformalusis ugdymas   9 9 18 

Panaudota valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti: 
Iš viso III-IV 

kl. 

Ilgalaikėms matematikos 

konsultacijoms mokymosi 

pasiekimams gerinti po pamokų 

  1 1 2 

Ilgalaikėms gamtos mokslu 

konsultacijoms mokymosi 

pasiekimams gerinti po pamokų 

  1 1 2 

Iš viso panaudota valandų, 

skiriamų mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti: 

  2 2 4 

Valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, rezervas
**

 

   4
** 

4
** 

8
** 

Panaudotos neformaliojo   3 3 6 
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Nesusidarius mobiliai grupei, skiriamas savarankiškas nuotolinis mokymas: 
1
Chemijos A kursu – 1 pam. mokosi savarankiškai nuotoliniu būdu 

2
Informacinės technologijos A kursu – 1 pam. mokosi savarankiškai nuotoliniu būdu 

 

Moduliai:     Anglų kalba – 2 grupės  

             Lietuvių kalbos ir literatūros – 3 grupės 
 Matematika – 2 grupės 

 

* -- III-IV gimnazijos klasėje technologijų programa sudaryta iš 6 pasirenkamųjų technologijų 

krypčių. Kiekviena technologijų kryptis sudaryta iš modulių, pasiţyminčių savita praktinio darbo atlikimo 

technologija. Mokiniai pasirenka technologijų kryptį ir modulius: bendruoju kursu ir atlieka projektinį darbą, 

kurį sudaro praktinis darbas ir jo aprašas. 
 

100.2. 2021–2022 m. m. vidurinio ugdymo programos IV gimnazijos klasių dalykams 

įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per dvejus mokslo metus ir pamokų skaičius per savaitę: 

ugdymo valandos 

Iš viso valandų rezervas
***   4

*** 
4

*** 
8

*** 

Dalykai 

Kursas 

Grupių 

skaičius 

Ugdymo 

plano dalykų 

pamokų 

skaičius III 

kl. 

Ugdymo 

plano dalykų 

pamokų 

skaičius IV kl. 

Iš viso 

pamokų III-

IV kl. per 

savaite (per 

metus) 

privalomam 

turiniui 

Bendrasis 

(B/B1), 

Išplėstinis 

(A/B2) 

Dorinis ugdymas: 

Etika B 2 1 1 2 (70) 

Tikyba (katalikų) B 1 1 1 2 (70) 

Kalbos 

Gimtoji kalba      

Rusų kalba B(A) 1 4+1 4+1 
8+2 

(280/350) 

Lenkų kalba A 2 5 5 10 (350) 

Lietuvių kalba ir literatūra A 5 7 6 13 (455) 

      

Uţsienio kalbos      

Anglų kalba B2 2 3 3 6 (210) 

Anglų kalba B1 2 3 3 6 (210) 

Socialinis ugdymas 

Istorija A(B) 4 3 3 6 210 (140) 

      

Matematika A 3 5 4 9 (315) 

Matematika B 1 3 3 6 (210) 

Gamtamokslinis ugdymas 

Fizika B(A) 3 2+1 2+2 
4+3 

(140/245) 

      

Biologija A(B) 3 3 3 6 (210/140) 

      

Chemija B(A
1
) 3 2+1 2+1 

4+2 

(140/210) 

      

Menai ir technologijos 
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Moduliai:     Anglų kalba – 1 grupė  

              Lietuvių kalbos ir literatūros – 1 grupė 

                    Matematika – 1 grupė 

* -- III-IV gimnazijos klasėje technologijų programa sudaryta iš 6 pasirenkamųjų technologijų 

krypčių. Kiekviena technologijų kryptis sudaryta iš modulių, pasiţyminčių savita praktinio darbo atlikimo 

technologija. Mokiniai pasirenka technologijų kryptį ir modulius: bendruoju kursu ir atlieka projektinį darbą, 

kurį sudaro praktinis darbas ir jo aprašas. 
 

 

 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

101. Gimnazija uţtikrina visų mokinių įtraukimą į švietimą, šalina kliūtis, dėl kurių mokinys 

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

Technologijos* B 1 2 2 4 (140) 

Dailė B 1 2 2 4 (140) 

 

Fizinis ugdymas B 4 2 2 4 (140) 

Pasirenkamieji dalykai  

Informacinės technologijos B(A) 3 1+2 1+2 2+2 (70/140) 

Ekonomika ir verslumas  1 2 2 4 (140) 

Psichologija  1 2 2 4 (140) 

Teisės pagrindai  1 2 2 4 (140) 

Automobilizmas  1 2 2 4 (140) 

Iš viso:   43 41 84 (2940) 

Moduliai   2 2 4 

Savarankiškam mokymui(si) 

skirtos valandos: 
  1 1 2 

Iš viso skirta valandų:   46 44 90 (3150) 

Neformalusis ugdymas   9 9 18 

Panaudota valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti: 
Iš viso III-IV 

kl. 

Ilgalaikėms matematikos 

konsultacijoms mokymosi 

pasiekimams gerinti po pamokų 

  1 1 2 

Ilgalaikėms gamtos mokslu 

konsultacijoms mokymosi 

pasiekimams gerinti po pamokų 

  1 1 2 

Iš viso panaudota valandų, 

skiriamų mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti: 

  2 2 4 

Valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, rezervas
**

 

   4
** 

4
** 

8
** 

Panaudotos neformaliojo 

ugdymo valandos 
  3 3 6 

Iš viso valandų rezervas
***   4

*** 
4

*** 
8

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

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

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“,  Gimnazijos švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašu (patvirtintu 2019-06-19 

direktoriaus įsakymu Nr. V-257). 

102. Gimnazija mokinių, turinčių 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 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, Gimnazijos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu (patvirtintu 2017-06-26 direktoriaus įsakymu Nr. V-207), Vaiko 

gerovės komisijos posėdţio nutarimais ir atsiţvelgiant į formaliojo švietimo programą,  mokinių  

specialiųjų ugdymosi poreikių lygius, PPT išvadas, mokymosi formą ir mokymo proceso 

organizavimo būdą, gimnazijos galimybes: 

102.1. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo poreikių, integruojami į bendrojo ugdymo 

gimnazijos klases, jiems pritaikoma ar individualizuojama Bendrųjų programų turinio apimtis 

atsiţvelgiant į mokinių pasiekimus. Parenkami ir pritaikomi ugdymosi metodai ir būdai, vadovėliai, 

mokymosi priemonės, rengiama ir pritaikoma ar individualizuojama mokomoji medţiaga. Mokiniai 

dalyvauja projektinėje veikloje, pamokose kitoje aplinkoje. Klasėje ar kabinete parenkama 

ugdymosi vieta, pritaikoma ugdymosi aplinka. Skiriama individuali dalykų mokytojų pagalba, kitų, 

esančių gimnazijoje specialistų pagalba (specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo, 

logopedo, mokytojo padėjėjo), pamokų metu leidţiama naudotis skaičiavimo ir rašto darbams 

reikalingomis papildomomis priemonėmis. 

102.2. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių specialiojo ugdymo ir švietimo 

pagalba suteikiama pagal pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų išvadas ir rekomendacijas.  

Vieno mokinio specialieji ugdymosi poreikiai yra nedideli, ir jis gauna tik dalykų mokytojų 

pagalbą, viena mokinė turi didelius ugdymosi poreikius ir ji  ugdoma pagal individualizuotą 

programą, visi kiti mokiniai turi vidutinius ugdymosi poreikius. Visi mokiniai gauna individualią 

mokytojų ir minimalią mokyklos specialistų pagalbą (psichologo, logopedo, socialinio pedagogo 

konsultacijas, specialiojo pedagogo pagalbą atliekant ţinių patikrinimo, teksto suvokimo ar kitus 

rašto darbus).  Švietimo pagalbos specialistai dirba vadovaudamiesi gimnazijos Vaiko gerovės 

komisijos, pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijomis. 

102.3. Gimnazijos švietimo pagalbos specialistai (soc. pedagogas, spec. pedagogas, 

psichologas ir mokytojo padėjėjas)  mokslo metų pradţioje bendradarbiauja su dalykų mokytojais 

dėl pagalbos suteikimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Konsultuoja 

mokytojus,  sudaro darbo grafikus,  planuoja ir derina savo  specialiąsias pratybas, uţsiėmimus 

pagal bendrą gimnazijos tvarkaraštį ir sudaro bendrą pagalbos specialistų pratybų/ uţsiėmimų 

tvarkaraštį. Kartu su dalykų mokytojais mokslo metų pradţioje planuoja ir aptaria mokinių, turinčių 

specialiųjų poreikių, ugdymą,  supaţindina  su PPT išvadomis apie mokinius, turinčius  specialiųjų 

poreikių,  susipaţįsta su mokiniais, pradedančiais mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą,  

atsiţvelgia į Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir paţangos vertinimo apraše pateiktą 

informaciją  ir pagalbos spec. išvadas ir rekomendacijas. Specialusis pedagogas susipaţįsta  su  

dalyko pritaikytų programų turiniu. Vėliau visa dokumentacija ir bendrojo ugdymo dalykų 

programos tvirtinamos VGK posėdyje. 

102.4. Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje nutarta (2021-06-17 protokolas Nr.9), 

kad Gimnazija, pritaikydama ugdymo planą mokinio reikmėms, vadovaujasi Pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 75, 109 ir 129 punktuose pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų 

skaičiumi.  

102.5. Dalykų mokytojai sudaro mokinio individualų ugdymo planą, atsiţvelgdami į mokinio, 

turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą, formuoja ir 

pritaiko ar individualizuoja ugdymo turinį bendradarbiaudami su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais), švietimo pagalbos specialistais. 
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102.6. Švietimo pagalba teikiama vadovaujantis Gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui 

teikimo tvarkos aprašu ( patvirtintu 2019-06-19 direktoriaus įsakymu Nr. V-257) ir pagal mokytojų, 

pagalbą teikiančių specialistų suderintą ir direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. Mokiniui, kurio 

specialieji ugdymosi poreikiai yra nedideli, ugdymas yra diferencijuojamas klasėje, individualiai 

padeda dalykų mokytojai.  

102.7. Gimnazijoje išlaikomas bendruosiuose ugdymo planuose nurodytas minimalus pamokų 

skaičius pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti, vadovaujamasi Bendruosiuose 

ugdymo planuose pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų 

savaitinių pamokų skaičiumi, nurodytu Bendrojo ugdymo plane. Mokiniai, turintys specialiųjų 

poreikių, kartu su bendraamţiais integruojami į įvairių socialinio ugdymo, ugdymo profesinei 

karjerai ir kitų programų įgyvendinimą. 

102.8. Gimnazijoje gali būti keičiamas specialiųjų uţsiėmimų, logopedinių pratybų ir 

individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičius per mokslo metus, atsiţvelgiant į 

mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės 

psichologinės tarnybos rekomendacijas. 

103. Pradinio ugdymo individualizuotos ir pagrindinio ugdymo individualizuotos programos 

ir socialinių įgūdţių ugdymo programos įgyvendinimas reglamentuojamas Bendrųjų ugdymo planų 

6 priede. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

104. Gimnazija kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia 

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

ugdymo procese ir kitų specialistų (mokytojo padėjėjo, socialinio pedagogo, spec. pedagogo, 

psichologo ir logopedo) teikiamas pagalbas, didinančias ugdymo veiksmingumą, ir kurio: 

104.1. plano rengimą ir įgyvendinimą koordinuoja specialusis pedagogas, kuris kartu su 

mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) 

numato ugdymo ir pagalbos tikslus;  

104.2. plano įgyvendinimui visiems švietimo pagalbos specialistams sudaryti individualūs 

tvarkaraščiai, kurie dera su klasės, kurioje mokinys mokosi, tvarkaraščiu, ir uţtikrina, kad mokinys 

gaus ugdymą ir švietimo pagalbą tokia apimtimi, kokią nustato Bendrieji ugdymo planai ir 

rekomenduoja mokiniui pedagoginė psichologinė  tarnyba; 

104.3. plano forma aptarta VGK posėdyje. VGK posėdyje suplanavo jo įgyvendinimo, 

stebėsenos ir aptarimo formas bei etapus. 

105. VGK posėdyje nutarta, kad rengdama individualų ugdymo planą mokiniui ir 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75, 109, 129 punktuose nurodytu pradinio, pagrindinio ar 

vidurinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi: 

105.1. pradinio ugdymo programoje ir pagrindinio ugdymo programoje mokiniams,  

ugdomiems pagal pritaikytą programą, dalykų programos įgyvendinti skiriamų metinių pamokų 

skaičius nekoreguojamas. Mokiniams, ugdomiems pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą, koreguojamas 20 procentų dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų 

skaičius (nemaţinant nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

105.2. galima keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą, siekiant individualiame 

ugdymo plane numatytų tikslų mokiniams, turintiems didelius specialiuosius poreikius; 

105.3. nuolatiniai pogrupiai formuojami iš tos pačios klasės mokinių, kurių skaičius pogrupyje 

(nuo 2 iki 3 mokinių), atsiţvelgiant į mokymo lėšas, mokinio ugdymosi poreikius, turimas 

mokymo(si) sąlygas ir mokymo priemones; 

105.4. mokiniui, turinčiam judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, pritaikomos ir 

maţinamos uţduotys  technologijų pamokose; 

105.5. įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams individualus ugdymo planas 

sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 ir 129 punktais: 
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105.5.1. gimnazijoje visi mokiniai mokosi bendroje klasėje, skiriant mokytojo padėjėją; 

105.5.2. individualiame ugdymo plane bus numatyti elgesio prevencijos ir intervencijos 

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

uţfiksavus mokinio paţangą ar nustačius, kad ugdymo procese paţanga nedaroma, perţiūrimas ir 

koreguojamas individualus pagalbos vaikui planas; 

105.5.3. rengdami individualų ugdymo planą, mokytojai bendradarbiauja su švietimo 

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

netinkamo elgesio prieţastims nustatyti bei reikalingų įgūdţių ugdymo strategijoms parinkti; 

105.5.4. VGK posėdyje nutarta, kad mokytojai, siekdami atsiţvelgti į individualius mokinio 

gebėjimus ir raidos specifiką, turi numatyti mokymo medţiagos pateikimo būdus (vaizdinį, garsinį 

ir kt.) ir mokinių įtraukimą į veiklas  pagal jų pomėgius; 

105.5.5.  sudarant tvarkaraščius individualiam ugdymo planui įgyvendinti, turi būti 

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

galimybes panaudojant specialias priemones (minkštasuolius, balansavimo, supimosi priemones ir 

kt.); 

105.5.6. dalykų mokytojai uţtikrins, kad būtų  taikomi vizualinio struktūravimo metodai ir 

priemonės pamokų ir pertraukų metu (struktūruoti erdves, veiklas, pamokas, pertraukas, uţduotis, 

naudoti vaizdinę dienotvarkę, pasirinkimų lenteles ir kt.) bei teikiama kita vizualinė pagalba. 

106. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsiţvelgdamas į mokinio 

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

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŢANGOS VERTINIMAS 

 

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

paţanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 28 punkto nuostatomis, Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos vertinimo 

tvarkos aprašu. 

108. Vadovaujantis Gimnazijos specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų ir 

paţangos vertinimo tvarkos aprašu (patvirtintu 2019-06-19 direktorės įsakymu Nr.V-257),  

mokinio,  kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi paţanga ir pasiekimai ugdymo 

procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus. Vertinimo kriterijai  

aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, 

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

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

mokymo(si) priemonėmis bus naudojamasi).  

109. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą arba, 

mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitarta Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje.  Susitarimai priimami, atsiţvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, 

specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą paţangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. 

Gimnazija pasirinko, kad mokinys bus vertinamas  paţymiais. Mokinio, mokomo pagal 

individualizuotą programą, ţinios, gebėjimai ir įgūdţiai yra ţymiai ţemesni, todėl pasiekimai turi 

būti vertinami pagal individualizuotoje programoje numatytus pasiekimus. Jei pagal 

individualizuotą programą mokomas mokinys gerai atliko jam skirtas uţduotis, pasiekė jo 

programoje numatytus tikslus, jis turi teisę gauti dešimtuką kaip ir bet kuris kitas klasės mokinys. 

Šių mokinių metiniai įvertinimai turėtų būti patenkinami. Jeigu mokinys nuolat gauna labai gerus ar 

nepatenkinamus paţymius, programa turi būti perţiūrima. Dalykų mokytojai, rengdami 

individualizuotas ugdymo programas, nurodo vertinimo būdą: formuojamasis, apibendrinamasis ar 

diagnostinis. 
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 

 

110. Gimnazija uţtikrina švietimo pagalbą mokiniui. 

111. Mokinio pagalbos plane numatyta: PPT rekomenduojamų švietimo pagalbos specialistų 

veikla,  pagalbos tikslai ir intensyvumas mokiniui. 

112. VGK posėdyje nutarta, kad švietimo pagalbą teikiantys specialistai -  mokytojo padėjėjai, 

socialinis pedagogas, psichologas, logopedas, specialusis  pedagogas, padeda įveikti mokymosi 

sunkumus, šalindami prieţastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su 

kliūtimis dalyvauti ugdymo procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais ir 

kitais specialistais, teikiančiais pagalbą mokiniui, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia 

konsultacinę pagalbą ir įgalina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus, teikiančius paslaugas ir 

pagalbas, padėti mokiniui ugdytis, sudaryti sąlygas mokytis ir uţtikrinti jo gerovę.   

113. Atsiţvelgus į PPT rekomendacijas,  dalykų mokytojų ir klasės vadovo rekomendacijas  

rugpjūčio mėn. VGK posėdyje bus  nutarta, ar švietimo pagalba mokiniui bus teikiama laikinai ar 

nuolat ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, konsultuojant mokinį, atsiţvelgiant į 

individualiame ugdymo plane keliamus ugdymo(si) tikslus, pagalbą teikiančių specialistų funkcijas 

ir mokinio reikmes. Siekiant įtraukties į ugdymo procesą ir teikiant pagalbą pamokoje, klasėje 

pasirenkami kuo maţiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai. 

114. Švietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai ir pateiktos 

mokinio individualiame plane, jos gali būti specialiosios pamokos, pratybos, konsultacijos, pagalba 

ugdymosi veiklose, savirūpos procese ir kt.:  

114.1. specialioji pamoka, skirta mokymosi sunkumams ar sutrikimams, kylantiems dėl 

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

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

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

grupėmis (2–8 mokiniai).  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS, PAGRINDINIO UGDYMO 

INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

115. Vadovaujantis Gimnazijos individualaus ugdymo plano sudarymo mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašu (priedas 20), mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio 

ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, atsiţvelgiant į PPT 

išvadas, į mokinio  galias ir gebėjimus, kylančius dėl intelekto sutrikimo (neţymaus, vidutinio, 

ţymaus ar labai ţymaus) kartu su švietimo pagalbos specialistais sudaromas individualus ugdymo 

planas.  

116. Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą, ugdymas organizuojamas bendrosios paskirties klasėje vadovaujantis 

kiekvieno mokinio individualaus ugdymo planu, kuris yra aptartas VGK posėdyje. Su mokinio 

individualaus ugdymo planu yra supaţindinti tėvai.  

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

planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75 punktu; mokiniui, kuris mokosi pagal 

pagrindinio  ugdymo individualizuotą programą, ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 109 punktu.   

118. Rugpjūčio mėn.,  vadovaudamasi PPT išvada, VGK komisija priima sprendimą: 

118.1. dėl keitimo (maţinimo, didinimo) dalykams skirtų pamokų skaičiaus;  

118.2. dėl mokytojų padėjėjo papildomos pagalbos; 

118.3. dėl planuojamų specialiųjų  pamokų ir  specialiųjų pratybų skyrimo; 
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118.4. dėl pamokų, skirtų meniniam, technologiniam ugdymui, kitiems dalykams mokyti, 

socialinei veiklai, karjeros ugdymo kompetencijoms ugdyti, skaičiaus didinimo; 

118.5. dėl technologijų dalyko ugdymo: gali būti siūloma tik viena technologijų programa arba 

technologijų kryptis. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

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

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal Vaiko gerovės 

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

sudariusi mokinio individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui. 

120. Mokiniui, kuris mokosi pagal: 

120.1.  pritaikytą pradinio ugdymo programą, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 57– 

62 ir 75 punktais: 

120.1.1. VGK sprendimu skirti 70 ir daugiau pamokų per dvejus mokslo metus specialiosioms 

pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti, lietuvių kalbai mokyti; 

120.1.2. mokiniui, turinčiam vidutinį, ţymų ir labai ţymų intelekto sutrikimą, pagal pradinio 

ugdymo individualizuotą programą, skiriant 560 pamokų per dvejus mokslo metus (8 pamokas per 

savaitę), iš jų ne maţiau kaip 70 pamokų per dvejus mokslo metus skirti specialiosioms pamokoms 

ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 

120.2. pritaikytą pagrindinio ugdymo programą, mokyti namie mokykla skiria pamokų, 

vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 57–62 ir 129 punktais, iš jų VGK sprendimu iki 50 

pamokų gali skirti specialiosioms pamokoms, specialiosioms pratyboms ar konsultacijoms, ir 

papildomai skirti 37–74 valandas lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti. 

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

pagrindinio ugdymo programą, mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo 

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

121.1. VGK sprendimu iki 74 pamokų per metus galima skirti specialiosioms pamokoms ar 

specialiosioms pratyboms, lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti papildomai skiriama iki 74 valandų 

per metus. 
 

 

_________________________________ 

 


