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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2018–2019 m. m. gimnazijos ugdymo planą parengė gimnazijos direktoriaus įsakymu (2018 m. 

birželio 12 d., Nr. V-156) sudaryta darbo grupė. Ugdymo plano pakeitimai svarstyti mokytojų 

tarybos posėdžiuose (2018-06-31 Nr. 4, 2018-08-31 Nr. MT-4)  ir gimnazijos tarybos posėdyje 

(2017-08-31 Nr. GT - 2 ). 

2. Pandėlio gimnazijos ugdymo planas sudarytas vadovaujantis 2017–2018, 2018–2019 mokslo 

metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, Pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, kitais ugdymo procesą reglamentuojančiais 

teisės aktais, mokytojų, mokinių, tėvų siūlymais ir nustato pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų,  neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje 2018–2019 

mokslo metais. 

 

2. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

2.1 Ugdymo proceso organizavimo trukmė 

 

3.  Mokslo metų trukmė: 

                            Klasės 

 

5–8, I–III gimnazijos IV gimnazijos 

Mokslo metų pradžia/ugdymo 

proceso pradžia 

09-03 

Ugdymo proceso pabaiga 06-21 05-24 

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 37 33 

 

4. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais: 

pirmas pusmetis: rugsėjo 1d.– sausio 31 d., 

antras pusmetis: vasario 1 d.– birželio 21 d. (5–8, I–III g kl.), vasario 1 d.– gegužės 25 d. (IVg kl.). 

5. Mokinių atostogos: 

Rudens atostogos 2017 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 2 d. 

Žiemos atostogos 2018 m. vasario 18 d. – vasario 22 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d. 

Vasaros atostogos 2018 m. birželio 24 d.  – rugpjūčio 31 d. 

 

6. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario 

(Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į 

artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos 

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

brandos egzaminą (nedalyvavimas pamokose pateisinamas remiantis raštišku mokinio prašymu 

ir gimnazijos direktoriaus patvirtintu mokinių egzaminų pasirinkimo sąrašu). 

7. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma gimnazijoje yra pamoka. Pamokų laikas:  

1 pamoka  8.30–9.15 

2 pamoka  9. 25–10.10 

3 pamoka  10.20–11.05 

4 pamoka  11.35–12.20 

5 pamoka  12.30–13.15 

6 pamoka  13.25–14.10 

7 pamoka  14.20–15.05 

      8 pamoka  15.15–16.00  
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2.2. Ugdymo turinio formavimas ir įgyvendinimas 

 

8. Gimnazijoje formuojamo ugdymo turinio dalį sudaro gimnazijoje ir už jos ribų vykdoma 

pažintinė-kultūrinė, sportinė, socialinė-pilietinė, projektinė veikla, netradicinės ugdymosi 

dienos. 

8.1. 2018–2019 mokslo metais šios dienos skiriamos:  
Veiklos pobūdis Atsakingi Data 5 

kl. 

6 

kl.  

7 

kl. 

8 

kl.  

Ig  IIg  IIIg   IVg  

Klasės išvykos, ekskursijos 

(pažintinės, profesinio orientavimo) 

Klasių auklėtojai Rugsėjis- 

birželis 

1 1 1 1 2 2 2 2 

Socialinės-pilietinės veiklos dienos 

(bendruomenės erdvių tvarkymas, 

atmintinų vietų tvarkymas, kita 

pasirinkta veika pagal socialinės 

veiklos kryptis)  

V. Danienė, klasių 

auklėtojai 

Spalis, 

balandis 

2 2 2 2 2 2   

Savivaldos diena ,,Veikime kartu“  Mokinių taryba, IVg kl. 

auklėtoja 

Spalis 1 1 1 1 1 1 1 1 

Integruoti adventiniai-kalėdiniai 

renginiai ,,Kalėdų belaukiant“ 

V. Danienė, klasių 

auklėtojai 

Gruodis 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena. V. Karaliūnienė, lietuvių 

k. metod.gr. 

Vasaris 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Integruota gamtos ir tiksliųjų 

mokslų diena  

L. Kvedaravičienė, 

gamtos ir tiksliųjų 

mokslų metod.gr. 

Kovas 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Europos diena  L. Tichonova, užsienio k. 

metod.gr. 

Gegužė 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Bendruomenės diena  D. Deksnienė, socialinių 

mokslų ir dorinio ugd. 

metod. gr. 

Gegužė 

 

1 1 1 1 1 1 1  

Sveikatos ir sporto diena V. Kubilienė, kūno 

kultūros, menų, 

technologijų metod.gr. 

Birželis 1 1 1 1 1 1 1  

Praktinis-sportinis-kūrybinis 

projektas „Mokomės kitaip“ 

A. Melvydienę, 

Metodinė taryba, 

metodinės grupės 

Birželis 

 

4 4 4 4 4 4 4  

  Iš viso skiriamų dienų skaičius  16 16 16 16 17 17 15 9 

 

 

8.2. Atsiradus poreikiui gali būti skiriama ir daugiau pažintinės-kultūrinės, sportinės, 

socialinės-pilietinės, projektinės veiklos, netradicinio ugdymosi dienų ar valandų. 

9. Dalykų ugdymo turinys planuojamas vadovaujantis pagrindinio ir vidurinio programų  

bendruosiuose ugdymo planuose numatytu pamokų paskirstymu mokomiesiems dalykams. Iš 

jų rezervinėms pamokoms (pasiekimų patikrinimams, pažintinei-kultūrinei veiklai ir pan.) 

skiriama 5–8, I–II gimnazijos klasėse  iki 10 proc., III–IV gimnazijos klasėje iki 15 proc. 

pamokų.  

10. Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pasiekimams gerinti, 

skiriamos: ilgalaikėms konsultacijoms, pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams 

mokytis.  

11. Pamokos dalykų moduliams, ilgalaikėms konsultacijoms mokytis 5–8, I–IIg klasėse skiriamos 

suderinus su mokinių tėvais –  remiantis jų raštišku sutikimu.  

12. Dalyko ugdymo turinys planuojamas dalyko ilgalaikiame plane (forma – priedas Nr. 1). 

Mokytojui pageidaujant gali būti papildomų ilgalaikio plano skilčių. 

13. Konkrečiai pamokai mokytojas turi turėti dieninį pamokos planą, kuris sudaromas mokytojo 

pasirinkta forma. 
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14. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programos rengiamos pagal ilgalaikio plano formą. 

15. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos pagal metodinėje taryboje patvirtintą formą 

(priedas Nr. 2).  

16. Mokytojai gali naudotis kitų mokytojų parengtais planais, programomis, taip pat kitais 

pavyzdiniais planais,  jeigu juose yra 12, 14, 15 punktuose  numatytos dalys. 

17. Ilgalaikius planus, pasirenkamųjų dalykų ir modulių programas aprobuoja Mokomųjų dalykų 

ilgalaikių planų ir vertinimo aprašų aprobavimo komisija. 

18. Pasirenkamųjų dalykų programas, dalykų modulių programas, neformaliojo vaikų švietimo 

programas tvirtina direktorius. 

19. Mokytojai dalykų ilgalaikius planus, modulių, pasirenkamųjų dalykų ir neformaliojo vaikų 

švietimo programas skelbia gimnazijos intranete. 

 

2.3. Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymas. Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko 

kurso ar dalyko modulio keitimas 

 

20. Kiekvienas mokinys, ketinantis  mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, remdamasis 

Vidurinio ugdymo programos aprašo nuostatomis pasirengia individualų ugdymo planą, 

suderintą su gimnazijos galimybėmis (priedas Nr. 3). 

21. Mokinys dalykus ir jų kursus, pasirenkamuosius dalykus, modulius renkasi pagal savo 

poreikius. 

22. Mokinių pageidavimu ir esant galimybei dalyko kursui gali būti skiriama daugiau pamokų, nei 

pateikiama Vidurinio ugdymo programos apraše. 

23. Gegužės - birželio mėn. direktoriaus pavaduotojas ugdymui  su būsimaisiais vienuoliktokais ir 

jų tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria dalykų, dalykų modulių pasirinkimo galimybes, 

konsultuoja individualių ugdymo planų sudarymo klausimais. 

24. Jei leidžia individualaus tvarkaraščio galimybės, grupės dydis, keitimas neprieštarauja 

Vidurinio ugdymo programos aprašo nuostatoms, vidurinio ugdymo programos mokinys  

individualų mokymosi planą gali keisti iki IVg kl. pirmo pusmečio pabaigos:  

25. Keisdamas savo pasirinkimą mokinys suderina su pavaduotoju ugdymui tvarkaraščio keitimo 

galimybes ir rašo motyvuotą prašymą. Remdamasis prašymu direktorius įsakymu įformina 

dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio keitimą, mokinys  pereina mokytis į prašyme nurodytą  

mokymosi grupę. 

26. 5–8, I–IIg klasėse pasirinktą dorinio ugdymo dalyką – tikybą arba etiką, galima keisti tik nuo 

naujų mokslo metų, pateikiant prašymą gimnazijos direktoriui iki rugsėjo 1 d. 

27. Baigiantis trimestrui/pusmečiui 5–8, I–IIg kl. mokinys, norėdamas keisti modulį, grupę ar I–IIg 

klasėse mokytis pagal kitą technologijų programą kreipiasi į  mokytoją. Sprendimas dėl grupės 

keitimo ar nekeitimo priimamas atsižvelgiant į mokinio pateiktus motyvus, klasės auklėtojo, 

dalyko mokytojų nuomonę, mokinio mokymosi pasiekimus, grupės dydį. Grupių keitimas 

įforminamas direktoriaus įsakymu. 

 

2.4 Mokymosi aplinkos kūrimas. Sveikata ir gerovė 

 

28. Dalykų mokytojai ugdymo procesą organizuoja ne tik klasėje, mokykloje, bet ir už jos ribų, 

sudarydami sąlygas mokiniams aktyviai veikti, tyrinėti, bendradarbiauti įvairiose veiklose ir 

fizinėse bei virtualiose aplinkose. Netradicinės pamokos, praktinė – tiriamoji veikla, ugdymasis 

už mokyklos ribų fiksuojama ilgalaikiuose planuose, el.dienyne. 

29. Pasirinkta ugdymo proceso forma ir vieta negali prieštarauti gimnazijos veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams ir turi būti suderinta su gimnazijos vadovais, atitikti 

mokyklos galimybes. 
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30. Edukacinės išvykos dalyko mokymosi tikslais gali būti finansuojamos mokinio krepšelio 

lėšomis, vadovaujantis „Lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai naudojimo tvarkos aprašu“ 

(2009 m. sausio 14 d. direktoriaus įsakymas Nr. V 1.7-169). Dalykų mokytojai pateikia 

siūlomų edukacinių išvykų maršrutus, programas,  klasių auklėtojai integruoja juos į savo 

klasių ekskursijų, išvykų programas. 

31. Vadovaudamiesi Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka (2017-05-30 

Nr. V-154 ), Vidaus  tvarkos taisyklėmis (2015-12-11 Nr. V-303), Krizių valdymo gimnazijoje 

tvarkos aprašu (2016-04-07 Nr. V-118), Mokinių skatinimo ir drausmnminimo tvarkos aprašu 

(2016-04-07 Nr. V-118) dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo būrelių vadovai, pagalbos 

mokiniui specialistai ir kiti gimnazijos darbuotojai sudaro sąlygas mokytis mokinių, mokinių ir 

mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir 

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

smurto apraiškas. 

 

2.5 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Mokymosi pasiekimų gerinimas ir mokymosi 

pagalbos teikimas 

 

32. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis  Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 

m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

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

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

2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija), pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

bendraisiais ugdymo planais, gimnazijos Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus įsakymu 2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-189 ). 

33. Siekiant padėti mokiniui suprasti savo mokymosi stipriąsias ir silpnąsias puses, laiku nustatyti 

mokymosi sunkumus ir suteikti reikalingą pagalbą, vykdomas mokinių individualios 

mokymosi pažangos stebėjimas: 

33.1. Mokinys laikomas padariusiu mokymosi pažangą, jei jo pusmečio/metiniai įvertinimai, 

pasiekimų patikrinimų  (NMPP, PUPP, BE) rezultatai yra ne žemesni lyginant dabartinius 

mokinio pasiekimus su ankstesniais. 

33.2. Ugdymo procese dalykų mokytojai užtikrina, kad mokiniai  laiku gautų mokytis 

padedantį vertinimą žodžiu ir/ar raštu, atsižvelgiant į konkrečią situaciją taiko žemų pasiekimų 

intervencines ir kompensacines priemones (Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas, p. 8, 13, 20, 21, 22).  

33.3. Jei mokinio mokymosi pasiekimai ir pažanga mažėja, dalyko mokytojas ne rečiau kaip du 

kartus per pusmetį individualiai su mokiniu aptaria mokymosi problemas ir jų sprendimo 

būdus, priimtus susitarimus fiksuoja el. dienyne arba kitu pasirinktu būdu;   įrašu el.dienyne ar 

kitu pasirinktu būdu asmeniškai informuoja tėvus apie kilusius mokymosi sunkumus, spragas ir 

jų priežastis, mokinio pastangas, reikalingą ir/ar siūlomą ir/ar taikytą pagalbą, galimybę taisytis 

įvertinimus ir pan. Tėvams pageidaujant arba neturint galimybių prisijungti prie el.dienyno, 

klasės auklėtojas ne rečiau kaip kartą per mėnesį atspausdina mokinio mėnesio pažangumo 

ataskaitą ir pasirašytinai supažindina su ja tėvus.  

33.4. Mokymosi pagalbą  mokytojas  siūlo mokiniui atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir  

galimybes. Pagalbos būdai:  pritaiko, diferencijuoja mokymosi/atsiskaitymo užduotis ir būdus; 

organizuoja pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; pratęsia  atsiskaitymo laiką; leidžia 

pakartotinai atsiskaityti; teiia trumpalaikes (trumpesnes už pamokos trukmę) ar ilgalaikes 

grupines (trukmė lygi pamokos trukmei) konsultacijas ir kt.Ilgalaikių konsultacijų grupės gali 

būti sudaromos  iš vienos ar kelių klasių mokinių. Prie ilgalaikių konsultacijų grupės gali 

prisijungti ir tie mokiniai, kuriems reikalinga trumpalaikė mokymosi pagalba po 
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nepatenkinamo  kontrolinio darbo įvertinimo, praleistų pamokų  ir pan. Ilgalaikių konsultacijų 

apskaita vykdoma elektroniniame dienyne. Ilgalaikėms konsultacijoms planai ir programos 

nerašomi, jų turinys atitinka pamokų turinį.  

33.5. Jei mokinys atsisako siūlomos pagalbos, neatvyksta į konsultacijas, pakartotinius 

atsiskaitymus ir pan., mokytojas  asmeniškai apie tai informuoja tėvus įrašu el.dienyne arba 

kitu pasirinktu būdu. Situacijai negerėjant, mokytojas kreipiasi  į klasės auklėtoją – į mokyklą 

kviečiami tėvai. 

33.6. Kai mokytojo, klasės auklėtojo, tėvų  taikytos pagalbos priemonės nepadeda, klasės 

auklėtojas kreipiasi pagalbos į Vaiko gerovės komisiją, pateikia informaciją apie mokiniui 

kilusius mokymosi sunkumus, priežastis, mokytojo/-ų ir klasės auklėtojo taikytas  pagalbos ir 

poveikio priemones mokymosi pasiekimų gerinimui. Vaiko gerovės komisija organizuoja 

mokinio pasiekimų ir pažangos aptarimą VGK posėdyje;  įvertina teiktos mokymosi pagalbos 

veiksmingumą;  esant reikalui numato papildomas poveikio ir pagalbos priemones mokinio 

mokymosi pasiekimų gerinimui (sudaromas švietimo pagalbos mokiniui teikimo planas);  jei 

mokyklos galimybės išnaudotos, kreipiasi į Rokiškio PPT dėl  specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimo. 

34. Pažangumo suvestines, metinius patikrinamuosius kontrolinius darbus, mokymosi kreives 

(priedas Nr.4 ), diplomus ir kitus asmeninius pasiekimus fiksuojančius dokumentus 5–8, I–II g 

kl. mokiniai kaupia asmeniniuose mokinių pasiekimų aplankuose. 

35. Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai  pateikia gimnazijos vadovams, mokyklos veiklos 

įsivertinimo grupei, Vaiko gerovės komisijai informaciją apie mokinių padarytą individualią 

mokymosi pažangą. Informacija naudojama mokytojų tarybos posėdžiuose, gimnazijos 

vadovų pasitarimuose, VGK posėdžiuose, mokytojų veiklos vertinimo pokalbiuose aptariant 

mokyklos ir mokytojų darbo sėkmę  bei nustatant ir skatinant diždžiausią pažangą padariusius 

mokinius. 

36. Kitą švietimo pagalbą gimnazijoje teikia:  

36.1. Bibliotekos darbuotojos gimnazijos skaitykloje sudaro sąlygas ruošti namų darbus 

visiems to pageidaujantiems mokiniams.  

36.2. Psichologo asistentas padeda  spręsti mokinio asmenybės ir ugdymosi problemas, 

konsultuoja profesijos pasirinkimo klausimais. Psichologinė pagalba mokiniui 

teikiama, kai jis į psichologą kreipiasi savarankiškai, prašo mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai), mokytojai (gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą), prašo Vaiko teisių 

apsaugos tarnyba. 

36.3. Socialinis pedagogas aiškinasi ir padeda šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali 

lankyti gimnazijos ar vengia tai daryti, padeda mokiniui adaptuotis gimnazijoje, teikia 

reikalingas socialines pedagogines paslaugas, formuoja socialinius įgūdžius. Socialinis 

pedagogas koordinuoja socialinę pedagoginę pagalbą gimnazijoje ir pats ją teikia, kai 

neužtenka klasės auklėtojo ar mokytojo kompetencijos.  

36.4. Specialusis pedagogas atlieka pirminį pedagoginį mokinių vertinimą – nustato 

mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio atitikimą ugdymo programoms, 

padeda specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams 

įsisavinti ugdymo turinį  ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno 

mokinio specialiuosius poreikius. 

36.5. Logopedas įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato ir padeda įveikti 

specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.  

36.6. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ugdo ir kontroliuoja asmens higienos 

įgūdžius, ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus, prižiūri mokinių 

maitinimo organizavimą, organizuoja priemones , užtikrinančias traumų ir nelaimingų 

atsitikimų prevenciją mokykloje,vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir 



 

 

8 

Pandėlio gimnazijos 2018–2019 m. m. ugdymo planas 

 

šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą,užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, 

organizuoja priemones epidemijai užkirsti, teikia pirmąją pagalbą. 

37. Už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos 

organizavimą atsakingas direktoriaus  pavaduotojas ugdymui. 

 

2.6 Dalykų mokymo intensyvinimas. Ugdymo diferencijavimas 

 

38. Atsižvelgiant į ugdymo proceso dalyvių poreikius dalykų mokymas intensyvinamas: 

38.1. pagrindinio ugdymo pakopoje kartą per savaitę  skiriant  vieną dieną  dvi viena po 

kitos pamokas lietuvių kalbai ir literatūrai (5–8, I–IIg kl.), technologijoms (5–8, I–IIg 

kl.), dailei (8 kl.), pilietiškumo ugdymui (Ig (antrą pusmetį), IIg kl.); 

38.2. vidurinio ugdymo pakopoje kartą per savaitę per dieną skiriant  dvi lietuvių kalbos ir 

literatūros, anglų kalbos, matematikos, dailės, technologijų, muzikos pamokas; 

38.3. vidurinio ugdymo pakopoje  bendruosiuose ugdymo planuose dvejiems metams 

nustatytas dorinio ugdymo pamokų skaičius skiriamas vieneriems metams  IIIg 

klasėje. 

39. Atsižvelgiant į nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo, valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir siekiant pagerinti  mokymosi rezultatus 

skiriamos pamokos dalykų  moduliams, ilgalaikėms konsultacijoms (priedas Nr. 14). 

40. Mokiniai gali keisti modulį vadovaujantis ugdymo plano 24, 25, 27 punktais. 

 

2.7 Ugdymo turinio integravimas 

 

41. Informacinės technologijos 8a, 8b klasėse integruojamos į lietuvių kalbos ir literatūros bei 

matematikos  mokymą – skiriant pamokas integruotiemiems dalyko ir IT moduliams. 

42. I gimnazijos klasėse 17 val. mokomas integruotas technologijų kursas, pamokos vyksta 

kompiuterių klasėje, organizuojamos išvykos į Pandėlio miestelyje esančias įmones. Pasibaigus 

integruotam technologijų kursui mokoma pagal mokinių pasirinktas tekstilės ir konstrukcinių 

medžiagų programas.  

43. Laisvės kovų istorija integruojama į pilietiškumo pagrindų pamokas II gimnazijos klasėje.  

44. Žmogaus sauga vidurinio ugdymo programoje integruojama į dalykų mokymą III gimnazijos 

klasėje (priedas Nr.5). Mokinių pasiekimai vertinami integruotų mokomųjų dalykų pamokose 

pagal žmogaus saugos ir integruotų mokomųjų dalykų bendrųjų programų reikalavimus. 

45. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa integruojama į 5–8, I–

IV gimnazijos klasių valandėles (priedas Nr. 6); Sveikatos ir sporto dieną; kūno kultūros, 

gamtos ir žmogaus, biologijos, technologijų, dorinio ugdymo pamokas, neformaliojo švietimo 

būrelius. Mokinių pasiekimai vertinami integruotų mokomųjų dalykų pamokose pagal bendrųjų 

programų reikalavimus. 

46. Ugdymas karjerai integruojamas į klasių valandėles (priedas Nr. 7); tėvų  ir klasių auklėtojų 

organizuotas veiklas supažindinant mokinius  su darbo ir profesijų pasauliu; klasių išvykas, 

ekskursijas į aukštąsias ir profesines mokyklas, parodas-muges, įmones; mokomųjų dalykų 

pamokas; neformaliojo švietimo programas; psichologo konsultacijas, tyrimus. Karjeros 

kompetencijos (įsi)vertinamos mokiniams rengiant ir su klasių auklėtojais aptariant asmeninius 

karjeros planus. Karjeros planai rengiami 6, 8, IIg klasėse. 

47. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa bei 

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa integruojamos į  prevencines klasių valandėles (priedas 

Nr. 8), prevencinius renginius.  

48. Etninės kultūros ugdymas integruojamas į tradicinius mokyklos renginius; ekskursijas,  

mokomųjų dalykų pamokas (priedas Nr.9). Mokinių pasiekimai vertinami pamokose pagal 

Etninės kultūros programos ir integruotų mokomųjų dalykų bendrųjų programų reikalavimus. 
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2.8 Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas 

 

49. Integruotos pamokos, klasių valandėlės fiksuojamos el.dienyne. 

50. Per dieną mokiniams negali būti daugiau kaip 7 pamokos, per savaitę – 35 pamokos. 

Trumpalaikės konsultacijos į mokinio mokymosi krūvį neįskaitomos.  

51. Mokiniai, baigę dailės, choreografijos, muzikos ar menų, sporto mokyklas arba jas lankantys, 

gali būti atleisti nuo privalomų atitinkamo dalyko pamokų ar jų dalies: 

51.1. mokiniai  iki rugsėjo 5 dienos pateikia tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą dėl  

atleidimo nuo pamokų ir pažymą, liudijančią, kokią mokyklą lanko;  

51.2. direktoriaus įsakymu atleisti nuo dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų mokiniai 

laisvą nuo pamokų laiką skiria savišvietai, savarankiškam mokymuisi bibliotekoje;  

51.3. atleisti nuo dalyko pamokos mokiniai turi atsiskaityti už programą (programos dalį) 

sutartu su mokytoju būdu  ir gauti pusmečio ir metinį įvertinimą. 

52. Mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų  dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, būna su visa 

klase  pamokoje, tačiau jiems siūloma kita veikla (užduotys pratybų sąsiuviniuose, pagalba 

mokytojui, stalo žaidimai ir pan.). 

 

2.9 Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas 

 

53. Neformalusis vaikų švietimas 2018–2019 m.m. gimnazijoje vykdomas pagal mokytojų 

parengtas neformaliojo vaikų švietimo programas (priedas Nr.10) ir gimnazijos direktoriaus 

patvirtintą tvarkaraštį.  

54. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje, bendradarbiaudama su gimnazijos mokinių taryba, 

įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, juos tikslina mokslo 

metų pradžioje ir, atsižvelgdama į juos, siūlo neformaliojo švietimo programas. 

55. Esant poreikiui ir galimybėms, neformaliojo vaikų švietimo veiklas galima derinti su 

formaliojo švietimo veiklomis, siekiant padėti vaikui siekti asmeninės pažangos ir geresnių 

ugdymo rezultatų pasirinktose srityse. 

56. Neformaliojo vaikų švietimo grupė sudaroma iš tos pačios klasės ar kelių klasių mokinių, jos 

sudėtis per mokslo metus gali kisti. 

57. Minimalus mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje  nenustatomas, kiekvienu atveju 

atsižvelgiama į konkrečius mokinių  poreikius ir mokyklos galimybes.  

58. Skiriant neformaliojo vaikų švietimo valandas  pirmiausiai atsižvelgiama į mokyklos tradicijas 

ir veiklos prioritetus, mokinių poreikius: 

58.1. mokinių pomėgius atitinkantys sporto, aktyvaus judėjimo būreliai; 

58.2. mokinių dalyvavimas organizacijų ir įvairioje projektinėje veikloje; 

58.3. meninės, kūrybinės krypties būreliai; 

58.4. krašto pažinimo būreliai. 

59. Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų apskaita: 

59.1. būrelių vadovai neformaliojo švietimo veiklos apskaitą vykdo elektroniniame 

dienyne; 

59.2. dalyvavimas konkursuose, varžybose, projektuose, kituose renginiuose pamokų metu 

ar po jų fiksuojamas tik esant direktoriaus įsakymui. Nurodomas valandų skaičius (per 

parą ne daugiau kaip 12 val., neįskaičiuojamas kelionės laikas).  
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2.10 Ugdymo organizavimas asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės 

organizacijos pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio 

ugdymo programą 

 

60. Gimnazija apie atvykusį mokinį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

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

(toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa), informuoja Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrių. 

61. Jei iš pateiktų asmens mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų duomenų 

paaiškėja, kad asmens pasiekimai aukštesni arba žemesni, nei numatyti ugdymo programoje, 

pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, asmuo turi teisę mokytis atitinkamai aukštesnėje klasėje 

arba klase žemiau. Jei mokinys yra nepilnametis, mokykla sprendimą turi suderinti su jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

62. Gimnazijoje sutariama, kokia pagalba būtina sėkmingai mokinio adaptacijai. Atsižvelgęs į 

mokytojų siūlymus, gimnazijos galimybes, direktoriaus pavaduotojas ugdymui parengia 

atvykusio mokinio integracijos į mokyklos bendruomenę planą, kurį tvirtina gimnazijos 

direktorius. Plane gali būti numatoma: 

62.1. adaptacinio laikotarpio trukmė; 

62.2.  individualios konsultacijos ugdymo spragoms likviduoti; 

62.3. atsiskaitymas už dalykų programų skirtumus; 

62.4. gimnazijos specialistų pagalba; 

62.5. individualios pažangos stebėjimas; 

62.6. individualus lietuvių kalbos mokymas; 

62.7. kitas klasės vadovo, mokytojų darbas su mokiniu ar jo tėvais (globėjais, rūpintojais). 

 

2.11 Mokinių mokymas namie 

 

63. Mokinių mokymasis namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

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

(Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir 

mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

64. Tėvai (globėjai, rūpintojai) prašymą dėl vaiko mokymo namie pateikia gimnazijos direktoriui. 

Prie prašymo pridedama gydytojų konsultacinės komisijos pažyma  arba savivaldybės švietimo 

skyriaus raštas bei pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijos dėl mokymo namie 

skyrimo. 

65. Mokinio mokymas namie per tris dienas įforminamas gimnazijos direktoriaus  įsakymu. 

66. Mokymas namie nepasibaigus GKK pažymoje nustatytam terminui gali būti nutraukiamas 

GKK leidus. 

67. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgus į gydytojo konsultacinės 

komisijos arba pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, parengiamas individualus 

ugdymo planas. 

68. Namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu 5–6 klasėse 

skiriama 12 savaitinių pamokų, 7–8 klasėse – 13, I–II gimnazijos klasėse – 15, III–IV 

gimnazijos klasėse – 14. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali 

lankyti gimnazijoje.  

69. Suderinus  su  mokinio  tėvais  (globėjais,  rūpintojais),  gimnazijos direktoriaus įsakymu 

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

mokinio individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. 
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70. Mokinių mokymas organizuojamas pagal gimnazijos direktoriaus  patvirtintą ir su vienu iš 

mokinio tėvų (globėju, rūpintoju) suderintą pamokų tvarkaraštį. Gali būti vedama ne daugiau 

kaip 4 pamokos per dieną. 

71. Mokytojas, mokantis mokinį namie pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, 

ketvirtadalį mokiniui skirto pamokų skaičiaus, suderinęs su vienu iš mokinio tėvų (globėjų, 

rūpintojų), gali konsultuoti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.  

72. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį  namie mokomų mokinių ugdymo rezultatus aptaria Vaiko 

gerovės komisija.  

 

2.12 Savarankiškas mokinių mokymasis 

 

73. Mokinių savarankiškas mokymasis organizuojamas pagal Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

programas(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 

28 d. įsakymu  Nr. V-1049 (Žin., 2012, Nr. 76-3957). 

74. Savarankišką mokymąsi gali rinktis vidurinio ugdymo programos mokiniai, jei nesusidaro 

laikinoji grupė dalyko programai mokytis.  

75. Atsižvelgiant į gimnazijos galimybes asmeniui gali būti leidžiama savarankiškai mokytis pagal  

vidurinio ugdymo programas : visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių. Nesant galimybės 

mokyti pageidaujamu mokymo proceso organizavimo būdu, mokiniui padedama susirasti kitą 

mokyklą, užtikrinančią tokį būdą. 

76. Asmuo, pageidaujantis savarankiškai mokytis,  mokyklos direktoriui pateikia prašymą. 

Sprendimas asmeniui savarankiškai mokytis priimamas bendru mokinio, mokinio (išskyrus 

suaugusįjį) tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos vadovo sutarimu,  įforminamas mokymo 

sutartimi. 

77. Direktorius, remdamasis mokymo sutartimi, skiria dalykų mokytojus asmeniui konsultuoti ir jo 

pasiekimams vertinti.  

78. Individualioms konsultacijoms skiriama iki 15 procentų, o grupėms – iki 40 procentų 

Bendruosiuose ugdymo planuose  dalykui skirtų savaitinių pamokų skaičiaus. Iki ½ visų 

konsultacijų, mokytojo ir mokinio sutarimu, gali vykti nuotoliniu būdu.  

79. Dalykų mokymas įgyvendinamas ir mokinių mokymosi pasiekimai vertinami vadovaujantis 

vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis. 

80. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, suderinęs su dalyko mokytoju/-ais ir mokiniu/ -iais, 

sudaro konsultacijų ir atsiskaitymo už ugdymo programą ar jos dalį (modulį) tvarkaraštį ir 

teikia direktoriui tvirtinti.  

81. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne. Nuotoliniu būdu besimokančių 

mokinių lankomumo apskaita tvarkoma pagal prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos, 

elektroninio pašto ar internetinės telefonijos programų duomenis ir fiksuojama elektroniniame 

dienyne. 

 

2.13 Laikinųjų grupių sudarymas, klasių dalijimas 

 

82. Laikinosios grupės sudaromos iš tos pačios klasės ar  gretimų klasių mokinių diferencijuotai 

mokytis dalyko, modulio,  pasirenkamojo dalyko, taip pat mokymosi pagalbai teikti 

(konsultacijoms). 

83. Minimalus  mokinių skaičius laikinojoje grupėje  nenustatomas, kiekvienu atveju atsižvelgiama 

į konkrečius mokinių mokymosi poreikius ir mokyklos galimybes.  

84. 5–8, I-–II gimnazijos klasėse sudaromos laikinosios grupės dalyko mokymuisi: 

84.1. per kūno kultūros pamokas 5–8, I–II, III gimnazijos klasėse sudaromos atskiros 

berniukų ir mergaičių grupės; 
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84.2. tikybos ir etikos mokymui sudaromos II gimnazijos klasių. grupės; 

84.3. per technologijų pamokas 5–8 klasės mokiniai dalijami į mišrias mergaičių ir 

berniukų grupes, kurios keičiamos nuo antro pusmečio.  I-II gimnazijos klasėse 

sudaromos laikinosios grupės mokinių  pasirinktai technologijų programai mokyti. Ig 

klasėje 17 val. mokoma integruoto technologijų kurso; 

84.4. vokiečių kalbos (užsienio kalbos) mokymui sudaromos  7, 8, Ig, IIbg klasių grupės; 

84.5. rusų kalbos (užsienio kalbos) mokymui sudaromos 6, 7, 8, Ig, IIag, IIbg, IIIabg  

klasių grupės; 

84.6. per informacinių technologijų pamokas  5–7, I–II gimnazijos klasės dalijamos per 

pusę; 

84.7. per gamtos mokslų praktinius, laboratorinius darbus Ig kl. mokytojams pageidaujant; 

84.8. III, IV gimnazijos klasėse laikinosios grupės sudaromos pagal mokinių pasirinktus 

dalykus, dalykų kursus, modulius. 

 

2.14 Socialinė veikla 

 

85. Socialinė-pilietinė veikla privaloma 5–8, I–II gimnazijos klasėse.  

86. Socialinės veiklos trukmė – ne mažiau kaip 10 valandų per metus. Ji vykdoma ugdymo proceso 

dienų, skirtų socialinei-pilietinei veiklai, metu arba, jei mokinys negalėjo dalyvauti kartu su 

visa klase,  individualiai ne pamokų metu. 

87. Socialinės veiklos kryptys: 

Eil.

Nr. 

Kryptis Veiklos 

1. Pilietiškumo Pilietinių iniciatyvų ir akcijų organizavimas. 

Dalyvavimas šalies, rajono ir gimnazijos organizuojamose akcijose. 

Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socializacijos, profesinio 

orientavimo projektuose. 

Renginių (dalykinių, tradicinių) organizavimas. 

2. Aplinkosaugos Dalyvavimas gimnazijos  organizuojamose aplinkos tvarkymo akcijose, 

talkose. 

Dalyvavimas aplinkosaugos projektuose, jų organizavimas. 

3. Kraštotyrinė Mokyklos muziejaus tvarkymas. 

Kultūrinių ir pažintinių projektų oraganizavimas, dalyvavimas (viktorinos, 

kalendorinės šventės ir kt.). 

Istorinių ir kultūrinių paminklų, žymių žmonių, partizanų kapų priežiūra. 

Kraštotyrinės medžiagos ir eksponatų rinkimas, jų tvarkymas. 

Dalyvavimas kultūros paveldo projektuose. 

4. Pagalba 

mokyklai 

Darbas bibliotekoje, skaitykloje. 

Darbas mokyklos dokumentų archyve. 

Stendų rengimas mokykloje. 

Dekoracijų ruošimas, salės apipavidalinimas, mokyklos puošimas per 

įvairius renginius. 

5. Savanorystė Pagalba dalykų mokytojams tvarkant kabinetą, metodinę medžiagą. 

Budėjimas per renginius. 

Dalyvavimas savanorystės projektuose. 

Mokyklos renginių inicijavimas, savanoriškas darbas juos organizuojant. 

Pagalba mokiniui. 

6. Viešieji  

projektai 

Savanoriškas darbas padedant įgyvendinti, įgyvendinant viešuosius 

gimnazijos ir kaimo bendruomenių  projektus. 
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88. Socialinės veiklos kryptys gali būti koreguojamos. 

89. Klasės auklėtojas: 

89.1. vykdo veiklos apskaitą elektroniniame dienyne; 

89.2. padeda organizuoti socialinę veiklą mokiniams, kurie nedalyvavo socialinės-

pilietinės veiklos dienoje. 

90. Mokinių individualiai vykdoma socialinė-pilietinė veikla fiksuojama socialinės veiklos lape  

(Priedas Nr.11). 

 

2.15 Reikalavimai  mokinių elgesiui 

 

91. Mokiniai privalo laikytis gimnazijos Vidaus tvarkos taisyklėse, Lankomumo tvarkoje apibrėžtų 

mokinio elgesio reikalavimų, vykdyti gimnazijos vadovų, mokytojų, personalo nurodymus, 

susijusius su tvarka ir drausme klasėje, gimnazijoje. 

92. Pašalintas iš klasės mokinys jam skirtas užduotis atlieka skaitykloje arba socialinio pedagogo 

kabinete. Už skirtas užduotis mokinys atsiskaito dalyko mokytojui iš karto po pamokos arba 

kitu mokytojo nurodytu laiku. 

93. Mokinys, norintis išvykti iš vienos ar kelių pamokų, klasės auklėtojui(-ai) arba dalyko 

mokytojui(-ai) pateikia tėvų prašymą raštu ar kitą dokumentą, įrodantį išvykimo būtinumą. 

94. Klasės auklėtojai, dalykų mokytojai gali turėti savo klasės taisykles, padedančias užtikrinti 

saugią ir palankią mokymuisi aplinką, tačiau jos negali prieštarauti gimnazijos veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, profesinei etikai, ugdymo tikslams.  

 

2.16 Gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas 

 

95. Mokinių tėvai apie gimnazijoje vykstantį ugdymo procesą informuojami: 

95.1. bendruose  mokytojų ir  tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimuose ir individualiuose 

susitikimuose; 

95.2. klasės tėvų susirinkimuose; 

95.3. mokyklos internetinėje svetainėje (http://www.pandeliogimnazija.rokiskis.lm.lt/); 

96. Informaciją, susijusią su Mokytojų tarybos ar Vaiko gerovės komisijos nutarimais, direktoriaus 

įsakymais ir pan., kai dėl mokinio  priimami svarbūs sprendimai, teikia klasių auklėtojai raštu, 

užregistruodami pranešimus raštinėje. 

97. Mokinių tėvai dalyvauja gimnazijos savivaldos institucijose (Tėvų komitete, klasių tėvų 

komitetuose, gimnazijos taryboje, darbo grupėse) ir pagal kompetenciją, apibrėžtą gimnazijos 

nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse gali priimti sprendimus, daryti įtaką direktoriaus 

priimamiems sprendimams, atlikti visuomeninę Gimnazijos valdymo priežiūrą. 

98. Mokinių tėvai įtraukiami į gimnazijoje organizuojamus tyrimus, apklausas ugdymo 

proceso tobulinimo klausimais. 

99. Per mokslo metus organizuojami ne mažiau kaip 3 mokytojų, klasių auklėtojų ir tėvų 

susitikimai:  

101.1 Dalykų mokytojų individualios konsultacijos pagal sudarytą grafiką. 

101.2 Individualūs  klasių auklėtojų pokalbiai su tėvais ne mažiau kaip vieną kartą per 

mokslo metus. 

101.3 Ne mažiau kaip vienas klasių auklėtojų inicijuotas renginys (tėvų susirinkimas, 

išvyka, šventė, popietė, profesinis veiklinimas ir kt.). 

101.4 Atsiradus poreikiui klasių auklėtojai, mokytojai, administracija gali inicijuoti daugiau 

susitikimų. 

 

http://www.pandeliogimnazija.rokiskis.lm.lt/
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2.17 Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių 

gabumų), ugdymo organizavimas 

 

100. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas organizuojamas  

vadovaujantis 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 (Žin., 2011, Nr. 122-5771) ir Bendrųjų ugdymo planų 

nuostatomis atsižvelgiant į turimas gimnazijos galimybes.  

101. 2018-2019 m.m.  gimnazijoje įgyvendinamos ugdymo programos specialiųjų 

poreikių mokiniams:  

101.1.  nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai ugdomi pagal bendrąją dalyko 

programą,  parenkant pamokoje alternatyvius ugdymo metodus, užduotis, dalyko 

turinį; 

101.2. vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams dalykų 

mokytojai rengia pritaikytas mokomųjų dalykų programas vieneriems mokslo metams 

pagal Vaiko gerovės komisijoje patvirtintą formą (priedas Nr 12. ); 

101.3. sutrikusio intelekto mokiniams dalykų mokytojai rengia individualizuotas 

mokomųjų dalykų programas pusmečiui pagal Vaiko gerovės komisijoje patvirtintą 

formą (priedas Nr.12).  

102. Mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

sudaromas individualus ugdymo planas pagal Vaiko gerovės komisijoje patvirtintą formą 

(priedas Nr.13). 

103. Nedidelių specialiųjų poreikių mokinių, kurie mokosi pagal mokomųjų dalykų bendrąsias 

programas, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami 10 balų sistema pagal bendrosiose 

programose numatytus reikalavimus. 

104. Specialiųjų poreikių mokinių, kurie mokosi pagal mokytojų parengtas pritaikytas 

mokomųjų dalykų programas, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami 10 balų sistema 

pagal šiose programose numatytus reikalavimus. Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai su  

mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria, kaip mokinio pasiekimų vertinimas derės 

su bendrosiose programos numatytais pasiekimų lygiais. 

105. Mokinių, turinčių nežymų intelekto sutrikimą ir besimokančių pagal individualizuotą 

pagrindinio ugdymo programą,  pažanga ir pasiekimai vertinami 10 balų sistema pagal 

individualizuotų programų reikalavimus.  

106. Mokomieji dalykai specialiųjų poreikių mokiniams, ugdomiems pagal bendrąsias 

programas, pritaikytas programas, pagrindinio ugdymo individualizuotas programas (nežymus 

intelekto sutrikimas), skiriami vadovaujantis  2018–2019 m.m. pagrindinio ugdymo programų  

bendrųjų ugdymo planų  124 punktu. 

107. Pritaikytoms ir individualizuotoms programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų 

skaičius mažinamas iki 20 proc., vietoje jų teikiama specialioji pedagoginė pagalba – švietimo 

pagalbos specialistų konsultacijos, specialiosios pratybos ir/ar pamokos. 

108. Specialiąją pedagoginę pagalbą pamokų metu ar po jų pagal pedagoginės psichologinės 

tarnybos ir Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas teikia  specialusis pedagogas, logopedas,  

psichologas, socialinis pedagogas. 

109. Specialusis pedagogas tvarko specialiųjų poreikių turinčių mokinių apskaitą, sudaro 

švietimo pagalbos gavėjų sąrašą ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

individualius ugdymo planus. 

110. Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, 

individualizavimą ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą: 
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110.1. gavusi tėvų sutikimą ir dalyko mokytojo užpildytą anketą atlieka vaiko 

pirminį/pakartotinį įvertinimą, kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 

specialiųjų poreikių nustatymo ir specialiosios pagalbos skyrimo; 

110.2. įvertina gimnazijos galimybes teikti specialiąją pedagoginę pagalbą pagal 

pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, nustato  pagalbos   teikimo 

prioritetus, konsultacijų ir  pratybų skaičių, trukmę ir pan. 

110.3.  aprobuoja mokytojų parengtas pritaikytas bendrąsias ir individualizuotas 

mokomųjų dalykų programas;  

110.4. teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl ugdymo 

turinio,  būdų, metodų, trukmės pritaikymo/individualizavimo, techninės pagalbos ir 

specialiųjų mokymo priemonių naudojimo; 

110.5. ne mažiau kaip kartą per mokslo metus analizuoja teikiamos specialiosios pagalbos 

mokiniams veiksmingumą, prireikus koreguoja specialiosios pagalbos priemonių 

teikimą. 

3. UGDYMO PLANO LENTELĖS 

 

3.1  Pagrindinio ugdymo programos dalykai ir skiriamų savaitinių pamokų skaičius: 

          3.1.1. 5–8 klasių: 

Dalykai 5 6 7 8 Iš viso 

val. per 

sav. 

Iš viso 

val. per 

m.m. 

klasei 

Mokinių  skaičius 24 26 26 26 

Dorinis ugdymas        

Tikyba  1 1 1 1 4 148 

Etika       

Kalbos       

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 20 740 

Užsienio k. (1-oji, anglų) 3+3* 3+3* 3+3* 3+3* 24 888 

Užsienio k.( 2-oji, vokiečių)   2 2 4 148 

Užsienio k. (2-oji, rusų)  2+2* 2* 2* 8 296 

Matematika 4 4 4 4 16 592 

Gamtamokslinis  ugdymas       

Gamta ir žmogus 2 2   4 148 

Biologija   2 1 3 111 

Fizika   1 2 3 111 

Chemija    2 2 74 

Informacinės technologijos 1+1* 1+1* 1+1*  6 222 

Socialinis ugdymas       

Istorija 2 2 2 2 8 296 

Geografija  2 2 2 6 222 

Meninis ir technologinis ugdymas, 

kūno kultūra 

      

Dailė  1 1 1 1 4 148 

Muzika 1 1 1 1 4 148 

Technologijos 2+2* 2+2* 2+2* 1+1* 14 518 

Kūno kultūra 3+3* 2+2* 2+2* 2+2* 18 666 

Žmogaus sauga 1   1 2 74 

Iš jų klasių dalijimui į grupes * (9) (10) (10) (8)   

Moduliai, konsultacijos   1 3 4 148 
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Neformalus vaikų švietimas 2 2 2 2 8 296 

Iš viso skirta valandų 37 40 42 43 162 5994 

 

        3.1. 2. I–II gimnazijos klasių: 

Dalykai Ig IIag IIbg Iš viso 

val. per 

sav. 

Iš viso val. 

per m.m. Mokinių skaičius 28 14 17 

Dorinis ugdymas       

Tikyba  1 1  2 74 

Etika   1 1 37 

Kalbos      

Lietuvių kalba ir literatūra 4 5 5 14 518 

Užsienio k. (1-oji, anglų) 3+3* 3 3 12 444 

Užsienio k.( 2-oji, vokiečių) 2* 2  4 148 

Užsienio k. (2-oji, rusų) 2 2* 2 6 222 

Matematika 3 4 4 11 407 

Gamtamokslinis  ugdymas      

Biologija 1 2 2 5 185 

Fizika 2 2 2 6 222 

Chemija 2 2 2 6 222 

Informacinės technologijos 1+1* 1+1* 1+1* 6 222 

Socialinis ugdymas      

Istorija 2 2 2 6 222 

Pilietiškumo pagrindai 1 1 1 3 111 

Geografija 2 1 1 4 148 

Ekonomika ir verslumas 1   1 37 

Meninis ir technologinis ugdymas, 

kūno kultūra 

     

Dailė  1 1 1 3 111 

Muzika 1 1 1 3 111 

Technologijos 2/1+2/1* 1+1* 1+1* 7 259 

Kūno kultūra 2+2* 2 2 8 296 

Žmogaus sauga  0/1   0,5 18,5 

Minimalus mokiniui privalomų 

pamokų sk. 

31 31 31   

Iš jų klasių dalijimui į grupes* (10) (4) (2)   

Moduliai, konsultacijos 1  1 1 37 

Neformalusis vaikų švietimas 2 2 2 6 222 

Iš viso skirta valandų 43,5 37 36 116,5 4310,5 

 

 

3.2. Vidurinio ugdymo programos  dalykai ir skiriamų savaitinių pamokų skaičius: 

        3.2.1. III gimnazijos klasių mokiniams: 

Mokomieji dalykai IIIag IIIbg Iš viso 

val. per sav. 

Iš viso val. 

per m.m. 

 

Mokinių skaičius 18 13   

Lietuvių kalba ir literatūra 6A+2M 6A+2M 16 (4 grupės) 592 
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Užsienio k. (anglų) 4B2/4B1 8 (2 grupės) 296 

Užsienio k. (rusų) 3B 3 (1 grupė) 111 

Istorija  2B/3A 3 (2 grupės) 111 

Geografija 2B/3A 3 (2 grupės) 111 

Matematika 5B/6A 11 (2 grupės) 407 

Informacinės technologijos 1B/2A 3 (2 grupės) 111 

Fizika  3A+1M 4 (2 grupės) 148 

Chemija 3A 3 (1 grupė) 111 

Biologija 3A 3 (1 grupė) 111 

Bendroji kūno kultūra/tinklinis 2B/2B 4 (2 grupės) 148 

Tekstilė ir apranga 2B 2 (1 grupė) 74 

Taikomasis menas, amatai ir 

dizainas 

2B 2 (1 grupė) 74 

Muzika 2B 2 (1 grupė) 74 

Tikyba 2B 2B 4 (2 grupės) 148 

Žmogaus sauga* 0,5 0,5   

Neformalus vaikų švietimas 2 2 4 148 

Iš viso   75 2775 

*integruojama į mokomųjų dalykų pamokas 

 

   3.2.2. IV gimnazijos klasių mokiniams: 

Mokomieji dalykai IVg Iš viso 

val. per sav. 

Iš viso val. per 

m.m.  

Mokinių skaičius 16   

Lietuvių kalba ir literatūra 6A+2M 8 (3 grupės) 264 

Užsienio k. (anglų) 4B2/4B1+1M (B2 B1) 5 (3 grupės)  165 

Istorija  3A 3 (1 grupė)  99 

Geografija 3A 3 (1 grupė) 99 

Matematika 4B/5A 9 (2 grupės) 297 

Informacinės technologijos 1B/2A 2 (2 grupės) 66 

Fizika  4A 4 (1 grupės) 132 

Chemija 2B/3A 3 (2 grupės) 99 

Biologija 3A+1M 4 (2 grupės) 132 

Bendroji kūno kultūra 2B 2 (1 grupė) 66 

Muzika 2B 2 (1 grupė) 66 

Tekstilė ir apranga 2B 2 (1 grupė) 66 

Neformalus vaikų švietimas 1 1 33 

Iš viso  48 1584 

 

SUDERINTA
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4. PRIEDAI 
Priedas Nr. 1 

 

 

APROBUOTA 

Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų ir 

vertinimo aprašų aprobavimo komisijos 

2018 m. rugsėjo     d. protokolu Nr.  

 

…………… KLASĖS  ……………………  ILGALAIKIS PLANAS 2018/2019 M.M. 

                                      

2018-09-01 

Pandėlys 

PROGRAMAI  SKIRTA:  ........... val. 

 

TIKSLAS(-AI):  

 

PAGRINDINĖS MOKYMO(SI) PRIEMONĖS: 

 

TURINYS: 

Pamokų ciklas 

(tema ar kelios temos pagal 

BP)  

Val.sk. Laukiami pasiekimai  

(dalyko žinios, gebėjimai, nuostatos pagal BP, NMPP, 

PUPP, BE) 

Vertinimo formos 

 

    

    

    

Rezervinės pamokos    

* Praktinė, tiriamoji, projektinė  veikla, mokymasis už mokyklos ribų, integruotos pamokos 

 

VERTINIMAS: 

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

parašas                                                                     vardas, pavardė 
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Priedas Nr. 2  

 

                                         PATVIRTINTA 

                                         Pandėlio gimnazijos 

                                         direktoriaus ......... m. ......... d. 

                                         įsakymu Nr. V -    

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO 

„  ..........“ 

PROGRAMA 

2018 – 09 – 01 

Pandėlys 

TIKSLAS: 

UŽDAVINIAI: 

DALYVIAI:  

SAVAITINIŲ VALANDŲ SKAIČIUS:  

TURINYS: 

Eil. 

Nr. 

Tema  Valandų skaičius 

   

   

 Iš viso:       val. 

REZULTATAS:  

 Mokytojas (-a) (Vardas Pavardė) 
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Priedas Nr. 3 
ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJA 

Mokinio (-ės) _____________________________________ 

Individualus ugdymo planas  2018–2019 m. m.  

Eil.Nr. Dalykas 
IIIg kl. IVg kl. IIIg klasė IVg klasė 

B A B A B A Mod. B A Mod. 

1 Lietuvių kalba ir literatūra - 6 - 6 -     -     

2 Matematika 4 5 4 5             

                                  Užsienio kalba       

3 
Anglų kalba ( B2/B1)  4 4         

Rusų kalba/vokiečių kalba (B1)  3 3         

Dorinis ugdymas          

4 Tikyba/Etika 2 - - -             

Socialinis ugdymas         

5 
Istorija  2 3 2 3                                                                                                                                                 

Geografija 2 3 2 3             

Gamtamokslinis ugdymas         

6 

Biologija 2 3 2 3             

Fizika  2 3 2 4             

Chemija 2 3 2 3             

        Meninis ir technologinis ugdymas         

7 

Dailė/ Grafinis dizainas 2 3 2 3             

Muzika 2 3 2 3             

Tekstilė ir apranga 2 3 2 3             

Taikomasis menas, amatai ir dizainas 2 3 2 3             

Kūno kultūra         

8 
Bendroji kūno kultūra 2  2              

Pasirinkta sporto šaka (krepšinis, tinklinis, futbolas) 2  2              

Pasirenkamieji dalykai         

9 

Informacinės technologijos 1 2 1 2             

Psichologija  1     

Braižyba                 1     

Ugdymas karjerai  1     

Moduliai         

10 

Samprotaujamojo rašinio kūrimas (lietuvių k. ir litertūra)  1              

Literatūrinio rašinio kūrimas (lietuvių k. ir literatūra) 1        

Samprotaujamojo rašinio kūrimas (lietuvių k. ir 

literatūra) 

1        

Literatūinio rašinio kūrimas (lietuvių k. ir literatūra) 1        

Teksto kūrimas (lietuvių k. ir literatūra)  1       

Raštingumo ugdymas (lietuvių k. ir literatūra)  1       

Genetika (biologija)  1       

Istorija šaltiniuose (istorija)  1       

Netradicinių uždavinių sprendimas  (fizika) 1        

Kalbinių gebėjimų įtvirtinimas (anglų k.)  1       

Krašto gynyba (kūno kultūra) 1        

Iš viso valandų  - -     

 

 

(vardas, pavardė)                                                                                  (parašas) 

                                                       



 

 

21 

Pandėlio gimnazijos 2018–2019 m. m. ugdymo planas 

 

Priedas Nr.4 

Mokinio (-ės) .......................................................... mokymosi kreivė 

 
Vidurkis 20....–20.... 20....–20.... 20....–20.... 20....–20.... 20....–20.... 20....–20.... 

5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė Ig klasė IIg klasė 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

10             

9,9             

9,8             

9,7             

9,6             

9,5             

9,4             

9,3             

9,2             

9,1             

9             

8,9             

8,8             

8,7             

8,6             

8,5             

8,4             

8,3             

8,2             

8,1             

8             

7,9             

7,8             

7,7             

7,6             

7,5             

7,4             

7,3             

7,2             

7,1             

7             

6,9             

6,8             

6,7             

6,6             

6,5             

6,4             

6,3             

6,2             

6,1             

6             

5,9             

5,8             

5,7             

5,6             

5,5             

5,4             

5,3             

5,2             

5,1             

5             

4,9             
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4,8             

4,7             

4,6             

4,5             

4,4             

4,3             

4,2             

4,1             

4             

3,9             

3,8             

3,7             

3,6             

3,5             

 

Priedas Nr. 5 

ŽMOGAUS SAUGOS INTEGRAVIMAS Į III GIMNAZIJOS KLASĖS  

MOKOMUOSIUS DALYKUS 
 

Eil.Nr. Temos Dalykas Val.sk. 

1. Mokinių veiksmai pagal mokyklos parengties  ekstremalioms 

situacijoms planą. 

Kūno kultūra 1 

2. Mokinių evakuacija-pratybos. Kūno kultūra 1 

3. Individualių apsaugos priemonių naudojimas-pratybos. Kūno kultūra 2 

4. Techninio pobūdžio ekstremaliosios situacijos. Fizika, chemija 1 

5. Eismo aplinka ir eismo dalyvis. Eismo aplinkoje tykantys 

pavojai, grėsmės. 

Fizika, chemija 1 

6. Gaisro gesinimas: pirminės gaisro gesinimo priemonės, ugnies 

gesintuvai. Gesinimo principai, įranga. 

Fizika, chemija 1 

7. Lietuvai būdingi geologiniai, meteorologiniai, hidrologiniai 

gamtiniai reiškiniai, kurie gali kelti pavojų žmogaus sveikatai ir 

gyvybei. 

Geografija 1 

8. Globalinės grėsmės ekologiniam saugumui: ozono sluoksnio 

plonėjimas, šiltnamio efektas, rūgštieji lietūs. 

Geografija 1 

9. Kolektyvinės gyventojų apsaugos pavyzdžiai Lietuvoje ir 

pasaulyje. 

Istorija 1 

10. Terorizmas Istorija 1 

11. Pirmosios pagalbos veiksmai esant skirtingiems sužeidimams ir 

traumoms. 

Kūno kultūra 1 

12. Pirmosios pagalbos pratybos Kūno kultūra 2 

13. Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. Tikyba 1 

14. Prekyba žmonėmis. Tikyba 1 

15. Mano indėlis kuriant saugią bendruomenę. Tikyba 1 

16. Saugi ir darni aplinka. Lietuvių kalba 1 

17. Epidemijos ir epizootijos. Biologija 1 

18. Gyvūnų teisių pažeidimai, jų padariniai ir problemos. Biologija 1 
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Priedas Nr. 6 

 

 SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI  UGDYMO PROGRAMOS KLASĖS VALANDĖLIŲ PLANAS 

2018–2019 M.M. 

 

 

 

Klasių valandėlės 

Temos Laikas Vykdytojai Laukiami  rezultatai 

„Taisyklinga laikysena“ – 5 kl. 

„Akių higiena ir mankšta“ – 5 kl. 

Pagal 

integruojamų 

programų 

klasių 

valandėlių 

tvarkaraštį 

R. Ingelevičienė Žino, kodėl svarbu turėti taisyklingą laikyseną, kaip ją išsaugoti.. 

Žino, kaip išsaugoti gerą regėjimą, moka atlikti akių mankštą. 

„Asmens higienos reikalavimai“ – 6 kl. 

 

,, Mobilieji telefonai ir sveikata“ – 6 kl. 

Supranta  kasdienės asmens higienos svarbą ir įtaką sveikatai, žinos, kokios 

yra tinkamos asmeninės higienos priemonės. 

Žino, kokius sutrikimus sąlygoja mobilieji telefonai, kaip tinkamai juos 

naudoti. 

,,Mergaitėms apie mergaites“ –  7 kl. 

mergaitėms 

 ,,Tau, jaunuoli“ – 7 kl.berniukams 

Mokiniai bus supažindinti su brendimo pokyčiais, intymiąja asmens 

higiena. 

 

„Sveika mityba, valgymo sutrikimai“ – 8 kl. 

„Pirma pagalba“ – 8 kl. 

Žino sveikos mitybos pagrindus. 

Moka atpažinti gyvybei ir sveikatai pavojingas būkles, išsikviesti pagalbą, 

žino kaip gaivinti nukentėjusįjį, sutvarstyti žaizdą, stabdyti kraujavimą, 

įmobilizuoti lūžusią galūnę 

,,Kūno svoris, figūra“ – Ig kl. 

,,TBC,AIDS“ – Ig kl. 

Žino, kokie yra  tinkami kūno masės ir figūros reguliavimo būdai. 

Žino, užsikrėtimo kelius, simptomus, kaip apsisaugoti. 

„Triukšmas ir sveikata“  – IIg kl. 

„Darbo ir poilsio režimas“ – IIg kl. 

Mokiniai mokės paaiškinti triukšmo įtaką sveikatai, pasirinkti tinkamą 

darbui ir poilsiui aplinką, laiką, trukmę. 

,,Šeimos planavimo metodai “ – IIIg kl  

„Donorystė“ – III, IVg kl. 

Žino šeimos planavimo metodus, jų svarbą sveikatai. 

Supranta, kam reikalingas kraujas, kaip tapti kraujo donoru  

,,Lytiniu keliu plintančios ligos, apsauga“ – 

IVg kl. 

 

Žino ligų  užsikrėtimo kelius, profilaktikos priemones. 

. 
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Priedas Nr. 7  

UGDYMO KARJERAI  PROGRAMOS REKOMENDUOJAMŲ KLASĖS VALANDĖLIŲ TEMOS 2018–2019 M.M. 

 

 

 

Klasių valandėlės 

Tema Laikas, 

terminai 

Vykdytojai Laukiamas rezultatas 

„Aš ir profesija“  – 5 kl. 

„Mokymosi stiliai. Kaip įveikti sunkumus?“  – 5 kl. 

„Asmeninės savybės – kelias į profesinę sėkmę“  – 6 kl. 

„Profesijos vakar, šiandien ir rytoj“  – 6 kl. 

 „Mano gabumai“  – 7 kl. 

„Mano ateities vizija“  – 7 kl. 

„Profesijų pasaulis“(filmų apie profesijas peržiūra, 

aptarimas)  – 5–8 kl. 

„Mano profesiniai interesai“  – 8  kl. 

„Profesijos profilis“  – 8  kl. 

„Mano pasiekimai, vertybės, gyvenimo ir karjeros 

tikslai“  – Ig kl. 

„Karjeros sprendimo modeliai“  – Ig kl. 

 „Studijų sritys, kryptys, programos“  – IIg kl. 

„Profesinės karjeros planavimas“ – IIg kl. 

 „Lietuvos aukštosios mokyklos“  – IIIg kl. 

„Profesinio mokymo įvairovė ir galimybės “ – IIIg kl.  

„Darbo rinka: mano norai ir galimybės“  – IVg kl. 

 „Brandos egzaminų pasirinkimas ir dermė su 

profesinėmis studijomis“  – IVg kl. 

Pagal klasės 

auklėtojų veiklos 

planus 

Klasių auklėtojai Sudarytos sąlygos visiems 5-8, I-IVg kl. 

mokiniams įgyti karjeros kompetencijų: žinių, 

gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, 

saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros 

sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, 

derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir 

realizavimą. 

 

 



 

 

25 

Pandėlio gimnazijos 2018–2019 m. m. ugdymo planas 

 

Priedas Nr. 8 

 

REKOMENDUOJAMŲ PREVENCINIŲ KLASĖS VALANDĖLIŲ TEMOS 2018-2019 M. M. 

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 

Eil.

Nr. 

Veikla Laikas, 

terminai 

Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1. „Kas sveika ir kas žalinga sveikatai? Rūkoriaus portretas“ –  5 kl. 

„ Alkoholio poveikis. Ragauti ar atsisakyti?“ –  5 kl. 
Pagal klasės 

auklėtojų 

veiklos 

planus 

Klasių auklėtojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mokiniai daugiau sužinos apie 

tabako,alkoholio ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo žalą jaunam organizmui, bus ugdomi 

gyvenimo ir socialiniai įgūdžiai siekiant 

sumažinti rizikos veiksnių įtaką jaunimui. Taip 

pat mokiniams bus pateikiama vaizdinė medžiaga 

apie tabako žalą, taip siekiant ugdyti psichologinį 

mokinių atsparumą tabako gaminiams, 

alkoholiniams gėrimams ir psichotropinėms 

medžiagoms. 

2. „Rūkyti ar nerūkyti?“ – 6 kl. 

„ Alkoholio vartojimo priežastys. Mitai“ –  6 kl. 

3. „Rūkymo poveikis. Ar sunku pasakyti NE?“ – 7 kl. 

„ Alkoholis ir narkotikai. Už ir prieš“ – 7 kl. 

4. „ Kiek kainuoja cigaretės dūmai? Kaip atrodyti tvirtam?“ – 8 kl. 

„ Diskusija: keturi kampai“ –  8 kl. 

5. „ Kodėl rūkymas žalingas ir kaip atrodo rūkančiojo plaučiai?“ – Ig kl. 

„ Alkoholis: ką galime daryti ir kaip reikėtų elgtis?“ – I g kl. 

6. „Rūkymas ar sveikata? Tavo teisė rinktis...“ –  IIg kl. 

„ Tau blogai? Sprendimų medis“ –  IIg kl. 

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa 

7. „Kas aš? Koks aš ?“ – 5 kl. 

„Tavo nuostabus pasaulis“ – 5kl. 
Pagal klasės 

auklėtojų 

veiklos 

planus 

Klasių auklėtojai       Gebės suvokti save, ugdys pasitikėjimą 

savimi, suvoks priklausymą grupei, išmoks 

kalbėtis ir klausytis, vertinti rizikos vaidmenį 

žmonių gyvenime, atsakomybę ir pareigą, išmoks 

siekti kompromisų 

8. „Patinka - nepatinka“ –  6 kl. 

„Aš ir kiti „aš“ –  6 kl. 

9. „Aš galiu turėti savo nuomonę“– 7 kl. 

„Skirtingi bendravimo būdai“ –  7 kl. 

10. „Mano pomėgių pasaulis“ – 8 kl. 

„Mūsų vaidmuo“ – 8 kl 

11. „Stereotipai ir tolerancija“ –  Ig kl. 

„Mano pasirinkimas“ – Ig kl. 

12. “ Vaiko teisės“ –  IIg kl. 

“ Poreikiai, teisė, atsakomybė“ –  IIg kl. 
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Priedas Nr. 9 

ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO PROGRAMOS  INTEGRAVIMAS Į MOKOMUOSIUS DALYKUS 

2018-2019 M.M. 

Klasė Tema 

 Skaičiuotės, pamėgdžiojimai. 

Muzikos pamokos  

1 

 

 

 

 

2 

3  

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Greitakalbių skandavimas. 

Įvairių paukščių pamėgdžiojimai. 

Muzikiniai lietuvių liaudies žaidimai. 

Lietuvių liaudies dainos („Graži ponia pelėda“, „Dvi vištytės baltos“, Tai raibumai genelio“, Augo 

kieme dagilėlis“, „Išbėg, išbėg pelė iš urvo“. 

Lietuvių liaudies muzika ir instrumentai, tautosaka, piemenų folkloras.  

Liaudies daina. Mediniai pučiamieji instrumentai. 

Kalėdinės dainos, advento ratelių ratavimas. 

Pažink liaudies instrumentus.  

Lietuvių liaudies giesmės.  

Senoviniai muzikos instrumentai. 

Lietuvių liaudies muzika pasaulio muzikos kultūroje.  

Lietuvių liaudies dainos: sutartinės.  

Pajuokavimai, pamėgdžiojimai, žaidimai ir erzinimai.  

Našlaičių dainos.  

Advento, šv. Kalėdų dainos ir giesmės.  

Piemenėlių dainos, sutarinės ir raliavimai.  

Lietuvių liaudies muzikiniai spektakliai.  

Lietuvių liaudies šokiai.  

Šv. Velykų giesmės.   

Lietuvių liaudies dainos.  

Lietuvių liaudies instrumentai.  

IIg Viso  pirmo  pusmečio kursas  yra lietuvių  liaudies  dainos. 

Lietuvių k.  

1 

2 

 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Kuo įdomi Kaziuko mugė (tekstas „Kaziuko mugė“). 

Lietuvių liaudies pasakos, sakmės, padavimai, dainos, žaidimai, mįslės, patarlės, kalendorines 

šventės,  papročiai, tradicijos, kraštotyra, tarmės.  

Skaičiuotės, pamėgdžiojimai. 

Pokalbis apie mokyklą. Mokykla seniau ir dabar.  

Vaikystės prisiminimai. Senų žmonių pasakojimai.  

Lietuvių liaudies dainos, pasakos. Lietuvių sakmės, padavimai ir legendos. 

Mano pirmoji knyga. Pirmoji lietuviška knyga. Knygų istorija. Knygnešiai.  

Mįslės. Minklės. Skaičiuotės. Pajuokavimai, vaikų anekdotai, žaidimai.  

Močiutei pavaišinti. Senoviniai patiekalai.  

Senoviniai pastatai: gryčios, trobos, svirnai. Močiutės darželis.  

Lietuvos vardas.  

Lietuvių kalbos tarmės.  

Lietuvių liaudies raštai, ornamentai. 

Mes – baltai.  

Lėlių teatras.  

Aprašymas „Mūsų šeimos relikvija“ 

Lietuvių tautos išmintis-patarlės ir priežodžiai 

Mįslės ir minklės. Perkeltinė reikšmė 

Lietuvių tautos sąmojis. Juokų pasakos,anekdotai. 

S. Nėris „Eglė žalčių karalienė“ 
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6 

 

 

 

7  

8 

Ig 

 

IIg  

Sakmės ir mitai apie pasaulio ir Tėvynės kilmę 

(Sakmių skaitymas, sekimas, kūrimas, popietė) 

Padavimas apie artimiausios gyvenamosios vietovės įkūrimą- išvyka. 

Lietuvių liaudies dainos. 

Jausmų galia- K. Boruta „Baltaragio malūnas“ 

Gyvoji atmintis- V. Krėvė „Milžinkapis“ 

Lietuvių liaudies dainos, pasakos, sakmės ir padavimai. 

Žemaitės „Marti“, vestuviniai papročiai. 

Pasaulio medis.  

Rusų kalbos pamokos 

7  

8  

Ig  

IIg 

IIIg 

Kur mes gyvename? 

Šventės. Keliaujame po Lietuvą, regionai, gamta, įžymios vietos.  

Mano miestas, kaimas 

Lietuvos tradicijos 

Kultūrų persipynimas, tradicijų ir papročių atvirumas. 

Fizikos pamokos 

I-IIg Liaudies astronomija. 

Matematika 

2 

 

4 

Dėliojimas, karpymas, lankstymas, konstravimas, modeliavimas, figūrų gaminimas, mįslės, 

patarlės, pasakos, pasakų veikėjai. 

Kas pametė pasagą? Apie žirgus.  

Laiko skaičiavimas seniau ir dabar.  

Mano šventė. Kaip šventėme seniau, kaip švenčiame dabar. 

Pinigai. Piniginis vienetas. Lietuvos banknotas.  

Statistika. Po Lietuvą.  

Lietuvos valdovai.  

Gamtos ir žmogaus pamokos 

5 Gamta tradicinėje kultūroje. 

8 Bitės. 

Pasaulio pažinimas 

1 

 

 

2 

 

3  

4 

Kodėl puošiu eglutę? 

Kada ridename margučius? 

Kaip užauga giminės medis? 

Lietuvių liaudies amatai, tautodailė, tautiniai drabužiai, etniniai regionai, tautosaka, ir 

kalendorines šventės: Vėlinės – Ilgės, Kalėdos, Užgavėnės, Verbos, Velykos. 

Gavėnia seniau ir dabar 

Ką reiškia būti piliečiu? 

Kaip valdoma Lietuvos valstybė?  

Miestų atsiradimo istorija.  

Kas mena mūsų krašto praeitį? 

Kaip mūsų senoliai puošė namus?  

Tikybos pamokos  

5 Ką garbino mūsų protėviai? 

7 Mano vaidmenys gyvenime ir mano tapatybė. 

7 Mano šeima – Dievo dovana. 

7 Nuo ko priklauso mūsų laimė? (apie bendruomenes) 

7 Ar ieškau tikrųjų vertybių? 

8 Žmogaus amžiaus tarpsniai. 

8 Tradicija – vienas iš mūsų tikėjimo šaltinių. 
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IIg Ar esu sveikas savo kūnu ir dvasia? 

Technologijų pamokos 

6  

Ig 

Lietuvių tautinis kostiumas 

Lietuviškos virtuvės kulinarinis paveldas 

5–8, I-IIg  Tradiciniai amatai. 

Dailė ir technologijos 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Vėlinės. Kryžius. 

Susipažinimas su eglės puošimo tradicijomis. 

Simetrinis ornamentas.  

Karpinys  „Snaigė“. 

Aplikacija „Užgavėnių kaukė“. 

Verbų sekmadienis „Verbos“. 

Lietuvių liaudies ornamentika ir tautiniai motyvai kalendorinių švenčių laikotarpiu (Vėlinės – 

Ilgės, Kalėdos, Užgavėnės, Verbos, Velykos). 

Tautodailė, taikomieji menai, ornamentika, puošimo būdai. 

Senoji medinė architektūra. 

Šventės ir jų tradicijos. 

Senolių palikimas. Simetrinė kompozicija. Molis. 

Jau Velykos. Margučių raštai ir spalvos. 

Senovės Lietuva. Pažintis su etnografine fotografija. 

Kiekviena tauta kuria savitą meną (lietuvių tautos kūryba). 

Lietuvių liaudies tekstilė. 

Lietuvių liaudies raštai, ornamentai. 

Lietuvos miestų ir miestelių architektūra. 

Senovės lietuvių pastatai, jų puošyba.  

Senovės lietuvių simbolių kalba.  

Kaukės. Užgavėnių papročiai ir tradicijos.  

Ką pasakoja tautinis drabužis? 

Tautos praeitis. Paminklai.  

Ypatingos Verbos.  

Pirmoji lietuviška knyga.  

Protėvių portretai. 

Dailė 

5  

6 

7 

8 

Ig 

IIg 

Vietiniai kultūros paminklai, mūsų bendruomenės aplinka. Mažoji architektūra. 

Deivės, baltų palikimas, šventės, apeigos. 

Tautodailė, ornamentika, taikomieji menai, tautinis kostiumas, 

Ženklai ir jų reikšmės. Ornamentika, baltų deivės. 

Lietuvių dailės kultūrinis paveldas. Tautinio kostiumo nagrinėjimas. Vaizduojamieji ir 

taikomieji menai. 

Kūno kultūra, šokis 

1, 2,4 Lietuvių liaudies žaidimai, šokiai ir rateliai. 
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Priedas Nr. 10 

 

VYKDOMOS VAIKŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS 2018–2019 M. M. 

 

Eil. 

nr. 

Užsiėmimo pavadinimas Klasė Val. sk. Mokytojo v., pavardė 

1. Jaunoji šeimininkė 7 

8 

1 

1 

V. Kubilienė 

2. Futbolo būrelis 7 

Ig 

IIag 

IIIag 

1 

1 

1 

1 

A. Deksnys 

3. Sportinių žaidimų 6 

8 

1 

1 

R. Žėkienė 

4. Krepšinio IIIag 

IIIbg 

IVg 

1 

2 

1 

M.Karaliūnas 

5. Skaitmeninis mano ‚Aš“ 6 1 V. Baltrukėnienė 

6. Drožybos būrelis IIag, IIbg 2 A.Sriubiškis 

7. Socialinių įgūdžių 

ugdymo būrelis 

„Mokomės užaugti“ 

5 2 E. Zinkauskienė 

8. Aerobikos būrelis Ig 

IIbg 

2 E. Zinkauskienė 

 

––––––––––––––– 
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Priedas Nr.11 

 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS 

 

 

Veiklą atliekančio mokinio vardas pavardė:  

Data, 

laikas 

Veiklos pavadinimas ir 

pobūdis 

Veiklos 

trukmė 

Veiklos organizatoriaus vardas 

pavardė parašas 

Pastabos 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

Veiklą koordinavo ir atsiskaitymo lapą priėmė: klasės auklėtoja        ......................................... 

 (vardas, pavardė, parašas) 
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Priedas Nr. 12 

              APROBUOTA 

                                                    VGK 2018 m. ...   mėn.....   d. 

                                                                       protokolo Nr. 

                                                       

ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS 

__________ KLASĖS MOKINIO __________________________ PRITAIKYTA/INDIVIDUALIZUOTA ___________________ MOKYMO  

               (mokinio vardas, pavardė)                                 (dalykas) 

PROGRAMA 

201  /201   m. m. __ pusmetis 

PROGRAMAI  SKIRTA:  ........... val. 

TIKSLAS(-AI):  

PAGRINDINĖS MOKYMO(SI) PRIEMONĖS: 

TAIKOMI UGDYMO BŪDAI IR METODAI: 
Sumažinamas užduočių kiekis. 

Užduotys keičiamos kitomis, lengvesnėmis. 

Tekstai mokiniui perskaitomi: visada; kartais. 

Prieš pateikiant užduotis suformuluojami konkretūs 

klausimai. 

Nereikalaujama atsakinėti prieš klasę. 

Nereikalaujama dailaus rašto. 

Aiškinant žodžiu naudojama iliustracinė medžiaga. 

Schemos, grafiniai piešiniai, žemėlapiai komentuojami 

individualiai. 

Naudojamos specialiai parengtos užduotys. 

Tekstiniai uždaviniai analizuojami individualiai 

naudojant uždavinio sprendimo schemas, 

sutrumpinta sąlygą. 

Nereikalaujama mokytis atmintinai. 

Kita (įrašyti): 

PAMOKŲ METU LEIDŽIAMA NAUDOTIS: 

Taisyklių, formulių rinkiniais, atraminėmis schemomis. 

Daugybos lentele; svorio, ilgio, laiko ir kt. matų 

lentelėmis. 

Skaičiuotuvu. 

Analogiškai atliktų užduočių pavyzdžiais. 

Kitomis papildomomis priemonėmis (išvardinti): 

Naudojamos dėmesį organizuojančios priemonės: 

Periodiškai atkreipiamas dėmesys į mokinio atliekamą 

užduotį. 

Naudojamas tarpinis atsiskaitymas atliekant užduotį. 

Naudojami mokytojo ir mokinio susitarimai, 

organizuojantys dėmesį; 

Naudojamos individualios skatinimo priemonės. 

Kita (įrašyti):  

KONTROLINĮ DARBĄ RAŠO: 

savarankiškai; su pagalba; 

kartu su visais klasėje; atskirai, kitu laiku; pas spec. 

pedagogą; 

sumažinamas užduočių kiekis; pateikiamos atskirai 

paruoštos užduotys; 

leidžiama naudotis papildomomis priemonėmis.

  

TURINYS: 
Temos Val. Sk. Minimalus pasiekimų slenkstis  Vertinimo formos 

    

 

Mokytojas                            ___________________________                     ___________________ 

                                       (vardas, pavardė)                  (parašas) 

 

SUDERINTA                     ____________________________                              ____________________ 

Tėvai                                                      (vardas, pavardė)                 (parašas) 

Tėvai (globėjai) 
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Priedas Nr. 13 

              APROBUOTA 

                                                    VGK 2018 m. ...   mėn.....   d. 

                                                                       protokolo Nr. 

ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS 

____  KLASĖS MOKINIO(-ĖS) ___________________ 

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 2018–2019 M. M. 

Dalykai 

Val. sk. 

pagal 

BUP 

Skirtas 

val.sk. 

Vykdoma 

ugdymo 

programa 

Pedagoginės ir švietimo pagalbos kryptys 

Specialiojo pedagogo-logopedo pagalba 
Socialinio pedagogo pagalba 

Psichologo pagalba 

    o Tarties, rašymo ir skaitymo sutrikimų 

pratybos. 

o Mokymas naudotis atramine 

medžiaga, įvairiais informacijos 

šaltiniais. 

o Girdimosios ir regimosios atminties 

treniruotės. 

o Racionalių įsiminimo būdų 

mokymas. 

o Orientavimosi erdvėje ugdymas. 

o Mokymas planuoti, nuosekliai 

organizuoti ir kontroliuoti savo 

veiklą. 

o Programos medžiagos kartojimas, 

įtvirtinimas. 

o Kontrolinių darbų rašymas. 

o Žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų 

lygio ir jų atitikimo ugdymo 

programoms nustatymas. 

o Socialinės paramos 

organizavimas. 

o Konsultavimas ir 

tarpininkavimas esant 

elgesio, pamokų lankomumo 

problemoms, bendravimo su 

mokiniais, mokytojais 

sunkumams. 

o Žalingų įpročių prevencija ir 

intervencija. 

o Individualios 

konsultacijos mokinio 

psichologinėms, 

asmenybės ir ugdymosi 

problemoms spręsti. 

o Konsultacijos 

profesijos pasirinkimo 

klausimais. 

    
    
    
    
    
Specialiojo 

pedagogo 

pratybos 
   

Logopedo 

pratybos 
   

Psichologo 

konsultacijos 
   

Socialinio 

pedagogo 

konsultacijos 
   

 
Specialusis pedagogas, logopedas 

Psichologas 

Socialinis pedagogas 

Mokinys 

Tėvai (globėjai)  
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Priedas Nr.14 

VYKDOMOS MODULIŲ PROGRAMOS  

2018–2019 M. M. 

 

Dalykas Klasė Pavadinimas Val.sk. 

Lietuvių kalba ir literatūra 7 „Raštingumo ugdymas“ (modulis silpnesniems mokiniams) 1 

Lietuvių kalba ir literatūra, informacinės 

technologijos  

8ab „Raštingumo ugdymas“ (integr.modulis) 1 

Matematika, informacinės technologijos  8ab  „IT panaudojimas mokantis matematikos“ (integr.modulis) 1 

Lietuvių kalba ir literatūra Ig „Teksto kūrimas. Raiška ir raštingumas“ (modulis 

stipresniems mokiniams) 

1 

Lietuvių kalba ir literatūra IIbg Ilgalaikės konsultacijos 1 

Lietuvių kalba ir literatūra IIIag „Samprotaujamojo rašinio kūrimas“ (modulis)  1 

Lietuvių kalba ir literatūra IIIag „Literatūrinio rašinio kūrimas“ (modulis) 1 

Lietuvių kalba ir literatūra IIIbg „Samprotaujamojo rašinio kūrimas“ (modulis)  1 

Lietuvių kalba ir literatūra IIIbg „Literatūrinio rašinio kūrimas“ (modulis) 1 

Fizika IIIabg „Netradicinių uždavinių sprendimas“ (modulis) 1 

Biologija IVg „Genetika“ (modulis)  

Lietuvių kalba ir literatūra IVg „Teksto kūrimas“ (modulis) 1 

Lietuvių kalba ir literatūra IVg „Raštingumo ugdymas“ (modulis) 1 

Anglų kalba IVg „Kalbinių gebėjimų įtvirtinimas“ (modulis) 1 

_________________ 


